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Melhor Possível! 

Matilha: 

Lobinho: 

Akela:  

Assistente:  



 

O Povo Livre dos Lobos  

Nas Colinas de Seeonee, nas selvas da Índia, vivia uma alcatéia de lobos a 
quem todos chamavam de Povo Livre. Você sabe por quê? Porque a alcatéia 
tinha uma lei que todos respeitavam e cumpriam, o que tornava seus membros 
livres e diferentes de todos os outros animais. 

Akelá, um lobo cinzento grande e solitário, era o líder da alcatéia. Era muito 
experiente, por isso guiava os lobos nas caçadas e os levava por caminhos 
seguros, protegendo-os contra os perigos. A alcatéia respeitava Akelá, e Akelá 
respeitava a lei. 

Ali perto, nas ruínas de uma cidade abandonada a que os animais da selva 
com um certo desprezo, chamavam de “Tocas Frias”, vivia o povo de macacos 
os Bandar-log. 

Incomodar os outros habitantes da selva era seu passatempo predileto. 
Trepados nas copas das árvores, faziam algazarra e pulavam o dia inteiro. 

- Que forma de passar a vida! – comentavam os animais. 

- Muito própria de um povo sem lei – acrescentavam os lobos. 

Ao entardecer de um dia quente de verão, estavam descansando o pai lobo, 
Raksha – a mãe loba – e seus quatro filhotes, quando chegou a sua gruta um 
menino que estava perdido e que andava fugindo de Shere Khan, o tigre 
manco, que queria comê-lo. 

- Olha que coisa estranha! – disse a mãe loba. 

- É um filhote de homem! – exclamou o pai lobo. 

- Isso é um filhote de homem? – perguntou ela, que nunca tinha visto um. 

- Traga-o, para que possamos vê-lo de perto – acrescentou. 

Dentro da gruta o menino se aproximou engatinhando de onde estavam os 
lobinhos, se acomodou entre eles buscando calor e, como estava muito 
cansado, acabou dormindo. 



- Pobrezinho! – disse o pai lobo – não tem pêlos e é tão frágil que bastaria que 
eu o tocasse com a pata para mata-lo. 

- Vamos acolhe-lo como se fosse um dos nossos filhos e o chamaremos de 
Mowgli, que significa “a rã” na língua da selva – sussurrou a mãe lobo. 

- Teremos que apresenta-lo na Roca do Conselho, junto com os demais filhotes 
– disse o pai lobo, depois de alguns minutos de silencia. 

Algum tempo depois, sob uma formosa lua cheia, a alcatéia se reuniu em torno 
da pedra onde se realizava o conselho. Shere Kham chegou até ali, em busca 
da presa que, segundo ele, lhe haviam roubado. Akelá lhe deu a palavra, 
embora incomodado pelo tom arrogante com que o tigre pedia para ser 
escutado, pois a lei determinava que não se podia negar esse direito a 
ninguém. 

- O filhote de homem que a mãe loba apresentou pertence a mim; exijo que me 
seja devolvido – disse Shere Khan. 

- Shere Kham tem razão – disseram a uma só voz alguns dos lobos ali 
reunidos - “a rã” só nos trará problemas. Fez-se um silencia tão grande na 
Roca do Conselho que foi possível ouvi-lo até nas Tocas Frias. 

Os sapos pararam de coaxar, as corujas de piar e os macacos de murmurar. 

- Shere Kham falou – disse Akelá, e acrescentou agora, como manda a lei 
nosso povo respeita, dois membros do Povo Livre que não sejam seus pais 
têm o direito de falar em defesa do filhote de homem. 

- Eu falarei em defesa do filhote de homem – rosnou Baloo, o urso pardo, 
levantando-se em suas patas – e digo em sua defesa que ele não pode nos 
fazer nenhum mal. Deixem-no correr em nossas pradarias e, assim como fiz 
com cada um de vocês, eu mesmo lhe ensinarei a lei. 

- Quem fala agora? – perguntou Akelá – Baloo já falou, e ele é o mestre dos 
nossos filhotes. De novo reinou o silêncio. 

- Akelá e demais integrante do Povo Livre! – e se ouviu a voz da Bagheera, a 
pantera negra, que havia deslizado respeitosamente até o círculo formado 
pelos lobos. 

- Matar um filhote é uma vergonha – disse enquanto seu olhar astuto e alerta 
cruzava com os olhos sinistros de Shere Khan – Por outro lado, ele pode ser 
muito útil nas caçadas, quando for maior. Ao que disse Baloo, e de acordo com 
a lei, eu quero acrescentar a oferta de um touro que acabo de caçar, a pouca 
distância daqui. Estão de acordo? 

Para os lobos famintos, era muito difícil recusar a oferta de Bagheera. Logo se 
aproximaram de Mowgli e começaram a fareja-lo, em sinal de aceitação. 



E foi assim que Mowgli foi recebido pelo Povo Livre. Muitas aventuras 
aconteceram desde então e até o momento em que Mowgli, já um rapaz, 
retornou ao povo dos homens. 

 

A ALCATÉIA  
A Alcatéia é o lugar onde se encontram outros meninos e meninas que gostam 
de brincar e aprender como você. 

Estes meninos e meninas são Lobinhos porque suas atividades lembram a vida 
dos Lobinhos na floresta, mais conhecida como Jângal . 

Akelá , o Velho Lobo, Baloo , O Gordo Urso, Bagheera , a Pantera Negra, Kaa, 
a Serpente e outros que você vai conhecer (que são os Chefes), ensinarão 
tudo que você precisa aprender. Nas reuniões de Gruta e nas de campo, eles 
organizarão muitas atividades e jogos divertidos. 

Você deverá mostrar que sabe fazer todas as coisas que Akelá, Baloo e 
Bagheera ensinaram, para poder usar o uniforme, os distintivos de Progressão 
e especialidade. Mas não se preocupe logo com isto porque você terá muito 
tempo para fazer as suas demonstrações. 

 

 

Por enquanto, DIVIRTA-SE E APRENDA . 

 

* * * 

 

Cada Alcateia é dividida em 2, 3 ou 4 Matilhas , cada uma delas chefiada por 
um Primo , que é auxiliado por um Segundo . Cada Matilha tem uma cor  de 
Lobo: Branco, Preto, Marrom, Vermelho, Amarelo ou Cinza. 



 

A LEI E A PROMESSA  

 

Os Lobinhos devem aprender e saber explicar a Lei e a Promessa. 

Mas, o mais importante é praticar: cumprir os deveres, fazer a Boa Ação, 
obedecer aos mais velhos e proceder como um menino(a) que é Lobinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lei do Lobinho  

 

O Lobinho ouve sempre os Velhos Lobos. 

O Lobinho pensa sempre primeiro nos outros. 

O Lobinho abre os olhos e os ouvidos. 

O Lobinho é limpo e está sempre alegre. 

O Lobinho diz sempre a verdade. 

 

 

  



PROMESSA 

 

PROMETO FAZER O MELHOR POSSÍVEL PARA CUMPRIR MEUS 
DEVERES PARA COM DEUS E MINHA PÁTRIA, OBEDECER A LEI DO 
LOBINHO E FAZER TODOS OS DIAS UMA BOA AÇÃO. 

 

Os deveres para com Deus são os da sua Religião. 

Os deveres para com a Pátria são conhecer e saudar com respeito a Bandeira 
e o Hino e, também, amar sua Terra e conhecer a História de seu Povo. 

Estudar é o maior dever para com a Pátria na idade de Lobinho. Outro dever 
importante é crescer forte e vigoroso. 

Obedeça à Lei do Lobinho, pois você aprenderá muito com isto. O Lobinho 
deve prestar uma Boa Ação todos os dias . Dar seu lugar às senhoras na 
condução; indicar os endereços aos que perguntarem; ajudar aos velhos a 
atravessar a rua; dar água e comida aos animais com sede e fome; guiar os 
cegos; ajudar à mamãe e obedecer aos pais, fazer muitos outros pequenos 
serviços sem receber qualquer recompensa ou gorjeta. 

 

Lema 

Nosso Lema é MELHOR POSSÍVEL,  esse é o Lema do Lobinho. 

 

 

Faça sempre o melhor possível em suas ações. 

 

 

Para que você não se esqueça do momento em que está entrando na Alcateia 

 

 

 

  



 

Esta é minha pegada 

 

Atenção: você só vai colocar sua pegada após a sua Promessa  

  



A Saudação  

Vamos ver agora o sinal secreto com o qual os lobinhos saúdam os Chefes, os 
outros Lobinhos, também os Escoteiros, Seniores e Pioneiros. E em especial a 
Bandeira de nosso País (Brasil), de nosso Estado (Santa Catarina), de Nosso 
Grupo (Evolucionários). 

 

Com a mão direita e com o dedo indicador tocando o boné, ou a testa se 
estiver sem boné, tal com a gravura. 

Por que os dois dedos abertos para cima? Bem, você já viu que se parece com 
o focinho do lobo com as orelhas em pé. Os dois dedos afastados representam 
as orelhas do lobo. 

 

  



GRANDE FRATERNIDADE MUNDIAL  

DOS ESCOTEIROS 

Uma Fraternidade quer dizer uma associação de irmãos. 

Quando você fizer a Promessa na Cerimônia de Compromisso, Akelá irá dizer: 
“Você agora é um membro da Grande Fraternidade Mundial dos Escoteiros”. 
Isto quer dizer que agora você é irmão de todos os Lobinhos, Escoteiros, 
Seniores e Pioneiros que existem no mundo. 

Fique Sabendo! 

- Você sabia que Robert Baden-Powell , foi o fundador do Movimento 
Escoteiro. 

- Você sabia que foi um Escoteiro, Chefe Roberto  que acredita no movimento 
escoteiro, que fundou o nosso Grupo MAcuxi em 2013.  

- Você sabia de onde foi tirado o nome de nosso grupo? Foi tirada de uma 
estória da tribo de índios Macuxi de Roraima onde é contada sobre o amor de 
um índio por uma índia, e esse amor é o que o Chefe Roberto sente pelo 
escotismo. 

Sinais e Vozes de Comando 

Em algumas atividades você terá que formar com os outros Lobinhos. 

- O velho lobo grita “Lobo!”  – Quer dizer Atenção, Silêncio. Quando o velho 
lobo disser esta palavra, você deve parar no lugar onde está e esperar, em 
silêncio, a ordem que vai ser dada. 

- O velho lobo grita “Lobo, Lobo, Lobo”  

a) Todos os lobos gritam “Lobo ” 

b) Círculo de Parada: Todos os lobos dão as mãos e depois soltam. Isto é feito 
para o Grande Uivo, certos jogos, etc.; 

c) Círculo de Conselho: Todos os lobos ficam ombro a ombro. Isto é feito para 
palestras (é um círculo de Parada mais fechado, com os Lobinhos mais perto 
uns dos outros). 

d) Para sair de forma você espera Akelá dizer: “CAÇA LIVRE!!”, e responde:  

“MELHOR POSSÍVEL!” 

- O velho lobo “Levanta o braço verticalmente com o sinal do lobin ho ” – Os 
lobinhos fazem silêncio e prestam atenção. 



Aprenda as formaturas para sua Matilha ser sempre a primeira a formar. 

Os Lobinhos não marcham como soldados, mas sabem andar em ordem e 
disciplinados. 

 

DIA DO LOBINHO  

O “Dia do Lobinho” é 4 de outubro, pois é o dia de São Francisco de Assis, 
padroeiro mundial dos Lobinhos. 

Em todos os países as Alcateias comemoram esse dia porque ele amava os 
pássaros, as árvores e os animais, e um dia fez um sermão para um lobo. 

 

O BASTÃO TOTEM  

O Bastão Totem é um bastão encimado por uma cabeça ou corpo inteiro de 
lobo, e é um símbolo e um distintivo de honra da Alcatéia. 

O Bastão Totem somente é apresentado nas cerimônias e no Grande Uivo. 

Sempre que um Lobinho alcançar um Distintivo de Especialidade será cravado 
no Bastão Totem uma taxa de cabeça da cor do fundo do Distintivo. 

Outros fatos importantes da Alcateia podem ser indicados no Bastão Totem. 

 

 



GRANDE UIVO 
Nas reuniões da Alcatéia os Lobinhos fazem o Grande Uivo. 

Os Lobinhos formam em círculo de Parada e após um sinal de Akelá, ficam na 
posição do Grande Uivo (de cócoras, sentados sobre os calcanhares) e dizem 
bem alto: 

 

Todos se levantam em um salto, pondo as duas mãos junto da cabeça, com os 
dedos indicador e médio unidos como se fossem orelhas de lobo. 

O Lobinho indicado após sinal de Akelá, dá um passo em frente, abaixa o 
braço esquerdo, abre os dois dedos da mão direita fazendo a saudação e 
pergunta para cada uma das matilhas olhando para elas: 

 

Após o quarto “melhor”?, todos Lobinhos abaixam garbosamente para o lado 
do corpo a mão esquerda e mantendo a direita, abrem os dois dedos da mão 
direita em saudação e respondem: 

“Sim!”...  

Melhor! Melhor! Melhor! Melhor!  



Ao mesmo tempo em que os lobinhos fazem a saudação de lobinho, Akelá 
manter-se-á com a mesma saudação. 

Após isso, os lobinhos abaixam também o braço direito, ficando em posição de 
alerta (sentido) para aguardar novas ordens. 

Akelá agradece com “Obrigado, Alcatéia” ou “Boa caçada para vocês”. 

A caça-livre é uma é uma cerimônia a ser feita só no final da atividade. Seu 
significado é claro: daí por diante cada lobinho deverá tomar conta sozinho de 
si, sem ter nenhum velho lobo a olhar por ele. 

 

UNIFORME 

Você facilmente poderá conhecer um Lobinho pelas boas ações dele e porque 
ele usa o uniforme dos Lobinhos. 

O Lobinho é sempre capaz de vestir-se sem auxílio de ninguém, e de amarrar 
os próprios sapatos. 

O Lobinho não usa apito nem faca no cinto, que também não tem argola para 
cantil (ele é levado a tiracolo). 

O Lenço só é usado após o lobinho ser aceito pela matilha. 

O Distintivo de Lobinho somente é usados após a Promessa. 

Os abrigos para chuva e frio devem ser tanto quanto possível, do mesmo estilo 
e cor para toda a Alcatéia. 

O Lobinho adquire o direito de usar o seu uniforme, após a cerimônia de sua 
investidura, ocasião onde recebe o lenço do grupo, ou quando faz a promessa. 

 

LENÇO DE GRUPO 
O lenço dos grupos escoteiros, possuem cores e desenhos próprios, nosso 
grupo usa as cores Vermelho  predominante simbolizando o amor, amarelo 
simbolizando o ouro e o azul o céu. 

 

  



ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO  

Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz; 
Onde houver ódio, que eu leve o amor, 
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão, 
Onde houver discórdia, que eu leve a união, 
Onde houver dúvida, que eu leve a fé, 
Onde houver erro, que eu leve a verdade, 
Onde houver desespero, que eu leve a esperança, 
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, 
Onde houver trevas, que eu leve a luz, 
Ó mestre, farei que eu procure mais consolar do que ser consolado, 
Compreender, que ser compreendido, 
Amar que ser amado,  
Pois é dando que se recebe, 
É perdoando que se é perdoado,  
E é morrendo que se vive para a vida eterna. 
 
 
ORAÇÃO DO LOBINHO 

Jesus, meu grande amigo, 

Ensina-me a ser humilde e corajoso, 

Bondoso e pronto para ajudar os outros, 

Repartindo com os que mais precisam. 

Que eu saiba imitar-te, 

Crescendo em amizade, sabedoria e graça. 

Assim Seja! 

 

CANÇÃO DA ALCATÉIA 

Nós somos de uma alcateia / de alegres lobos / que não são bobos 
A nossa Akelá ensina / ter olho aberto / e ouvido esperto 
Andamos pela floresta / no peito e raça / buscando caça 
Pois somos de uma alcateia / de gente esperta / na trilha certa 
Nas provas somos campeões / estrelas temos de montões / nos jogos ninguém 
nos ganha / e fazemos a façanha / de vencer competições 
Excursionar / é um prazer / ver o sol a despontar / ver a lua aparecer 
Nossa alcateia / ama o Brasil / a nossa terra / de encantos mil. 
 
 
  



CANÇÃO DA DESPEDIDA 
Porque perder as esperanças de nos tornar a ver? 
Porque perder as esperanças se há tanto querer? 
( Refrão ) 
Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus. 
Bem cedo junto ao fogo, tornaremos a nos ver. 
Com nossas mão entrelaçadas, ao redor do calor, 
Formaremos esta noite um circulo de amor 
Pois o Senhor que nos protege e nos vai abençoar, 
Um dia certamente, vai de novo nos juntar. 
 
Canção da Promessa  
 Prometo neste dia, cumprir a Lei 
 Sou Teu escoteiro, Senhor e Rei 
 Eu Te amarei pra sempre, ca-da vez mais.   (Refrão).  
 Senhor, minha promessa protegerás. 
 Da Fé eu sinto orgulho, quero viver 
 tal como ensinastes, até morrer. 
  (Refrão). 
  Com alma apaixonada, servi-lo-ei; 
 a minha pátria amada, fiel serei. 
  (Refrão). 
 A promessa que um dia fiz junto a Ti, 
 pra toda minha vida a prometi. 
  (Refrão). 

 
Eu sou o Lobinho 
 
De olhos castanhos 
De pelo limpinho 
De faro bem forte 
Eu sou o lobinho  
 
Sou muito valente 
Dou grandes saltos 
E no grande uivoooo... 
Eu grito mais alto 
 
Eu pulo pra frente 
Eu salto pra traz 
Dou mil cambalhotas, sou forte de mais 
 
Tirei as estrelas do céu todo azul 
Só falta agoraaaaa... 
O Cruzeiro do Sul! 



 

 

Nó Direito : Para emendar ataduras e emendar cabos com o mesmo diâmetro. 

 

 

Escota : Para emendar cabos de diâmetros igual ou desigual, ou para prender 
o cabo numa argola. 

 

Nó de Escota Alceado  
Mesma utilidade do escota, só que mais fácil de desatar. é muito utilizado para 
prender bandeiras na adriça. 



 

Nó de Correr : Feito com uma alça para apertar sempre que puxar 

  

 

Nó Direito Alceado:  É o nó que quando precisa ser solto, e é feito deixando-se 
uma alça em um dos chicotes bastando, então puxar uma das extremidades 
para que ele se disfaça. 

 

 

Volta do Fiel : Para amarrar o cabo à vara de madeira nos trabalhos de 
Pioneiria. 


