
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
                  
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
Boletim 02-2021 

Escoteiros do Brasil - 
Região do Paraná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª ATIVIDADE NÁUTICA 
VIRTUAL REGIONAL DO 
RAMO LOBINHO DA 
MODALIDADE DO MAR 
– Floresta Azul – 
Lobinhos Defensores 
dos Oceanos 
Data: 13 de novembro de 2021 
Atividade Online 
Ramo: Lobinho 
Prazo para inscrição: de 16 a 30 de outubro 

 

 

  



  
 

 

 

ESCOTEIROS DO BRASIL 
Região do Paraná 

Rua Ermelino de Leão, 492 - 80410-230 - Curitiba - PR 
Tel.: (41) 3323-1031 

https://www.escoteirospr.org.br 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
A 2ª ATIVIDADE NÁUTICA VIRTUAL REGIONAL DO RAMO LOBINHO DA 
MODALIDADE DO MAR – “Floresta Azul – Lobinhos Defensores dos Oceanos”, 
busca despertar nos lobinhos a responsabilidade para com a nossa natureza e em 
especial para com o “Oceano” como um todo. 
 
2. DA ATIVIDADE 
 
2.1   DAS SALAS 
Principal: abertura e encerramento com cerimônia, terá um link ao lado para 
acesso; 
Salas da Monitoria e dos Lobinhos: terá sua identificação com os nomes dos 
oceanos e o link para entrar ao lado da mesma. 
 
2.2  SISTEMA DE RODÍZIO DE BASES 
Os lobinhos ficarão em salas fixas nominadas com os nomes dos oceanos: Pacífico, 
Índico, Atlântico, Ártico e Antártico. 
Na programação teremos 5 salas e 5 rodadas de bases, onde os chefes aplicadores 
acessaram os respectivos links das salas dos oceanos, proporcionando aos lobinhos 
uma divertida navegação que abrangerá várias áreas de conhecimentos 
relacionados aos animais, oceanos e natureza em si. 
 
2.3   LISTA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS  
Para um bom desenvolvimento das atividades propostas os lobinhos precisarão de 
alguns materiais disponíveis em casa. 
Materiais Recicláveis: (embalagens plásticas, tampinhas de garrafas, garrafas pet, 
isopor, canudos, copos/talheres/pratos de plástico, etc; 
Materiais diversos: folhas de papel (A4, caderno de desenho ou folha de caderno 
grande), lápis, caneta, cola, tesoura sem ponta, tinta guache e pincel; 
Material específico para base de produção de sanduíches: pão, cenoura, alface, 
maionese, patê, catchup, tomate. Esses são exemplos, mas o necessário serão os 
produtos para a produção de sanduíches de sua preferência, mas lembrando que 
o formato obrigatório deve ser um tema do mar como mostra os exemplos de 
modelos a serem escolhidos ou de autoria própria;  
Para aproveitamento do tempo, tudo deve estar pré-preparado de acordo com seu 
modelo escolhido, somente para montagem na hora da base; 
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Material específico para base falando a língua dos Mares: Código Internacional das 
Bandeiras Náuticas, impresso em colorido; 
Material específico para caracterização e Caça ao Tesouro: o que tiver em casa para 
produção de sua autoria, piratas, marinheiro, entre outros que preferirem e o 
Código Internacional das Bandeiras Náuticas, já solicitado acima. 
 
3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 
3.1 Modelos Sanduíches 
 
Sanduíches Barquinho à Vela                                              Estrela do Mar 
                                                                                                                                    

                                                
 
 
Siri Cascudo                                                                            Caranguejinho 
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Peixinho                                                                                      Tartaruguinha  

                                                  
 
 
3.2 Código Internacional das Bandeiras Náuticas 
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4. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 

Ajude-nos a fazer atividades cada vez melhores. Todos os participantes jovens e 
adultos poderão avaliar a 2ª ANR do Ramo Lobinho Online até dia 22 de novembro 
pelo “Meu Paxtu”. 

Dúvidas, favor escrever e-mail para dir.atividades@escoteirospr.org.br com o 
seguinte título “RELATÓRIO 2ª ANR do Ramo Lobinho 2021 e o Nº da UEL”. 

 
 
 

Curitiba, 09 de novembro de 2021. 
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