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DISTINTIVO DE LOBINHO - CRUZEIRO DO SUL 

 
 
Aprovado pela Diretoria do Nível Local, homologado pela Diretoria 
Regional e certificado pela Diretoria Executiva Nacional, ao Lobinho 
especialmente recomendado pelos escotistas da Alcateia que: 
• Tenha conquistado todas as atividades previstas no 2º Guia do 
Caminho do Jângal; 
• Tenha conquistado, no mínimo, cinco especialidades em pelo 
menos três ramos de conhecimentos diferentes;  
• Ter participado de, no mínimo, três acampamentos ou 
acantonamentos; 
• Tenha conquistado uma das cinco Insígnias de Interesse Especial 
do Ramo Lobinho: Insígnia Mundial do Meio Ambiente, ou Insígmia 
do Aprender, Insígnia da Lusofonia, ou Insígnia Cone Sul ou a 
Insígnia da Boa Ação; 
• Seja recomendado pelos Velhos Lobos e pela Roca de Conselho 
por ser um Lobinho dedicado, frequente às atividades da Alcateia e 
cumpridor da Lei e Promessa do Lobinho. 
 
É um distintivo redondo de tecido azul marinho, com um circulo tendo 
ao centro o Cruzeiro do Sul, ambos em dourado. 
O distintivo deve ser colocado na manga direita da camisa e pode ser 
usado até a conquista do distintivo Lis de Ouro, ou, caso isto não 
aconteça, até sua saída do Ramo Escoteiro. 
Os Lobinhos podem começar a realizar os itens necessários para 
conquistar o Distintivo Cruzeiro do Sul desde o início da sua vida na 
Alcateia, em paralelo com as outras etapas de progressão. 
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REGRAS PARA CONQUISTA DA INSÍGNIA MUNDIAL DE MEIO 
AMBIENTE 

 

 
Atendidas as exigências formuladas no Guia da Insígnia Mundial de 
Meio Ambiente, a Diretoria da Unidade Escoteira Local, por proposta 
do Chefe de Seção, conferirá ao Lobinho, ao Escoteiro ou ao Sênior 
o direito de usar a Insígnia Mundial de Meio Ambiente, consoante as 
seguintes normas:  
a) A Insígnia Mundial de Meio Ambiente é oferecida para o Ramo 
Lobinho, Escoteiro e Sênior, de maneira específica para cada Ramo 
e os requisitos para sua conquista podem ser encontrados no 
documento específico;  
b) A Insígnia Mundial de Meio Ambiente pode ser conquistada a 
partir da Cerimônia de Integração;  
c) A conquista da Insígnia Mundial de Meio Ambiente será assinalada 
pela outorga de um certificado próprio e do distintivo correspondente, 
diferente para cada Ramo, tal como definido em seu guia;  
d) O distintivo da Insígnia Mundial do Meio Ambiente poderá ser 
usado no vestuário ou uniforme até ser substituído pelo mesmo 
distintivo nos ramos seguintes, ou saída do Ramo Sênior. 
 

 

  
Voltar 
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INSÍGNIA DO APRENDER 
 

 

Objetivo 

Possibilitar que a criança adquira hábitos que permitam conhecer, 
dialogar e aprender. 
Aprendendo a Aprender 

a) Organizar o espaço de estudo adequadamente, observando a sua 
iluminação, local para acondicionamento dos materiais e ambiente. 

b) Ter o seu material escolar devidamente organizado, demonstrado 
cuidados com os livros, cadernos e demais materiais. 

c) Destinar o tempo adequado para seu estudo e tarefas de casa, 
relatando aos pais, a Akela ou outro Velho Lobo quanto tempo utiliza 
para essas atividades. 

Aprendendo com os outros 
a) Participar, como Lobinho, de pelo menos uma edição do Projeto 
Educação Escoteira com sua Alcateia, ou de outra atividade em 
conjunto com escolas realizada pela sua Alcateia ou pelo seu Grupo 
Escoteiro/Seção Autônoma. 

b) Participar ativamente de pelo menos duas atividades especiais em 
sua escola (Ex.: Festa Junina, Feira de Ciências, Excursão, etc.) e 
mostrar fotos ou relatório para a Alcateia. 

Atitude para aprender e ensinar 

a) Apoiar um colega de classe em alguma tarefa ou ajudá-lo a 
aprender algum conteúdo que tenha dificuldade. 

b) Conversar com seus pais , Akela ou outro Velho Lobo sobre sua 
participação na escola, seu interesse pelos estudos e sobre os 
pontos que podem ser melhorados para ser um melhor aluno. 

 Voltar 
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INSÍGNIA DA BOA AÇÃO – RAMO LOBINHO 

 
 

Atendidas as exigências estabelecidas, a Diretoria da Unidade 
Escoteira Local, por proposta do Chefe de Seção, conferirá ao 
Lobinho o direito de usar a Insígnia da Boa Ação, consoante as 
seguintes normas: 

a) A Insígnia da Boa Ação pode ser conquistada a partir da 
Cerimônia de Integração; 

b) A conquista da Insígnia da Boa Ação será assinalada pela outorga 
de um certificado próprio e do distintivo correspondente; 

c) A Insígnia da Boa Ação poderá ser usada no vestuário ou uniforme 
escoteiro até ser substituída pela Insígnia da Ação Comunitária, no 
Ramo Escoteiro; Insígnia do Desafio Comunitário, no Ramo Sênior 
ou até a saída do Ramo Sênior. 

A Insígnia da Boa Ação é um quadrado de tecido na cor alaranjada, 
sobre o qual está bordada uma representação estilizada da palma da 
mão humana, com mosaicos na cor amarela. 

A Insígnia da Boa Ação é usada acima do bolso esquerdo da camisa 
do uniforme ou vestuário escoteiro, acima das estrelas de atividade e 
abaixo do distintivo da Organização Mundial do Movimento Escoteiro. 

Quando usada em conjunto com outras Insígnias de Interesse 
Especial deve estar disposta em simetria, em relação ao centro do 
bolso. 
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REQUISITOS: 

Explorar a sua comunidade: 

a. Conhecer os principais problemas sociais de sua rua ou bairro e 
conversar com seus pais ou velhos lobos sobre como você 
poderia contribuir para resolvê-los. 

b. Conhecer instituições de sua comunidade que realizam ações 
assistenciais a pessoas necessitadas ou orientação para a 
melhoria da vida das pessoas, procurando saber de que forma 
sua Alcateia poderia ajudá-las. 

Lobinho em Atividade: 

a. Participar de pelo menos uma edição do Mutirão Nacional 
Escoteiro de Ação Comunitária com sua Alcateia ou de outra 
atividade de ação comunitária realizada pela sua Alcateia ou por 
seu Grupo Escoteiro. 

b. Perceber os eventuais perigos a que estão expostos os lobinhos 
em uma excursão ou acampamento/acantonamento e ajudar a 
aplicar as regras de segurança para evitá-los. 

c.  
Lobinho em Ação: 

a. Participar de pelo menos três boas ações coletivas com sua 
Alcateia, contribuindo com ideias e ações para o planejamento e 
execução das atividades. 

b. Participar de uma ação comunitária promovida por alguma 
instituição de sua comunidade: igreja, clube, escola, posto de 
saúde, polícia, bombeiros, casa comercial, etc. e fazer um 
relatório sobre essa participação. 

c. Planejar e executar uma boa ação, diferente das realizadas 
anteriormente, que seja útil em sua Alcateia, casa, escola ou 
comunidade, com duração mínima de um mês, apresentando 
posteriormente os resultados para sua Alcateia. 

 
  

Voltar 
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INSÍGNIA DA LUSOFONIA - RAMO LOBINHO 

 
REQUISITOS: 
 
Geografia: 

Realizar pelo menos duas das opções abaixo: 

a) Pesquisar os temperos e especiarias típicos dos países lusófonos, 
também presentes no Brasil. 

b) Pesquisar a fauna e flora típicos dos países lusófonos, também 
presentes no Brasil. 

c) Pesquisar utensílios e invenções utilizadas no Brasil, criados em 
algum país lusófonos. 

d) Indicar, no mapa mundi, onde estão localizados os países 
lusófonos e reconhecer suas respectivas bandeiras. 

Cultura: 

Realizar pelo menos três das opções abaixo: 

a. Visitar exposições ou feiras culturais referentes a outros países 
lusófonos. 

b. Degustar pelo menos uma refeição típica de outro país lusófono, 
conhecendo sua história e origem. 

c. Ir a uma peça de teatro cujo roteiro seja de outro país lusófono e 
não esteja adaptado. 

d. Assistir um espetáculo (circo, show musical etc) que seja 
originário de outro país lusófono. 

e. Conhecer uma lenda ou conto de um outro país lusófono, e 
contá-la para sua Alcateia. 
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Linguagem e Comunicação: 

Realizar pelo menos duas, dentre as opções abaixo: 

a. Entrevistar alguém que tenha morado, ou esteja morando, em 
um país lusófono; 

b. Ver um filme nacional ou animação de outro país Lusófono; 
c. Enviar e receber uma correspondência, ou e-mail, contendo 

uma foto de sua Alcateia, para um lobinho de outro país 
Lusófono 

Escotismo: 

Realizar pelo menos duas das opções abaixo: 

a. Descobrir quais distintivos o Lobinho poderia conquistar se 
fosse de outro país lusófono. 

b. Fazer uma lista de termos escoteiros utilizados em outro país 
lusófono. 

c. Conhecer o símbolo das Associações Escoteiras dos países 
lusófonos. 

 
  

Voltar 
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INSÍGNIA DO CONE SUL - RAMO LOBINHO 

 
REQUISITOS: 
 
Geografia 

Realizar TODAS as atividades abaixo: 

a) Indicar, no mapa mundi, onde estão localizados os demais países 
do Cone Sul, sabendo reconhecer suas bandeiras e explicar o 
significado das cores de cada uma delas. 

b) Pesquisar a história de algo importante por sua utilidade que tenha 
sido inventado em um dos países do Cone Sul. 

Cultura 

Realizar pelo menos duas, dentre as opções abaixo: 

a) Degustar pelo menos um prato típico de outro país do Cone Sul, 
conhecendo sua história e origem. 

b) Visitar exposições ou feiras culturais referentes a outros países do 
Cone Sul. 

c) Conhecer uma lenda ou conto de outro país do Cone Sul e contá-
la para Alcateia. 

d) Conhecer a principal dança típica de pelo menos dois países do 
Cone Sul. 

e) Ir a uma peça de teatro cujo roteiro seja de outro país do Cone Sul 
e não esteja adaptado. 
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Linguagem e Comunicação 

Realizar pelo menos duas, dentre as opções abaixo: 

a) Assistir uma animação ou filme nacional de outro país do Cone 
Sul. 

b) Enviar e receber uma correspondência, ou e-mail, contendo uma 
foto de sua Alcateia, para um lobinho de outro país do Cone Sul. 

c) Entrevistar alguém que esteja morando, ou tenha morado em 
algum país do Cone Sul. 

Escotismo 

Realizar pelo menos duas, dentre as opções abaixo: 

a) Descobrir quais distintivos poderia conquistar se fosse de outro 
país do Cone Sul. 

b) Ensinar a Alcateia a cantar uma canção escoteira de outro país do 
Cone Sul. 

c) Conhecer as principais terminologias do Ramo Lobinho (Alcateia, 
Matilha, acampamento, etc) em castelhano ou em outro idioma 
falado em países do Cone Sul, como o guarani 

d) Conhecer os nomes e os símbolos das Associações Escoteiras 
dos países que integram o Cone Sul. 

  

Voltar 
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DOCUMENTO ESPECÍFICO PARA A CONQUISTA DA IMMA 
Etapa Objetivos Educativos por Faixa  Etária 

Diretrizes para Atividades  Ramo Lobinho Ramo Escoteiro Ramo Sênior 
A. Explorar e Refletir – Completar as atividades baseadas em cada um dos objetivos  
1. A humanidade e os 
sistemas naturais têm 
de ter água potável e 
ar puro 

Explorar as fontes de água potável e ar puro no 
ambiente local. Compreender de que formas a 
água e o ar são limpos. 

Explorar as fontes de água potável e ar puro no ambiente 
local.  
Identificar ameaças à água potável e ao ar puro no 
ambiente local e global, sugerindo soluções. 

Explorar as fontes de água potável e ar puro no ambiente local.  
Demonstrar a relação entre as atitudes individuais  e a disponibilidade de 
água potável e ar puro no ambiente local e global. 

As atividades exteriores são um divertimento, 
permitem a exploração casual, encorajam a 
investigação e criam consciência.  
 
Experiências baseadas em atividades que 
promovam o conhecimento ambiental.  
 
Pode ser prático, físico ou de realização 
baseado em atividades exteriores. 
 
Experiências baseadas em atividades que 
encorajem o pensamento crítico sobre o 
ambiente e que promovam a consciência 
ambiental compartilhada e a compreensão 
aprofundada da responsabilidade individual 
para com o ambiente.  
 
Quando possível, as atividades devem encorajar 
a engajamento aos cinco objetivos e a ligação 
entre deles. 

2. Existência de 
habitats naturais  
suficientes para a 
sobrevivência de 
espécies nativas 

Explorar uma área natural local.  
Descobrir algumas espécies naturais de 
animais e plantas e as suas necessidades de 
habitat.  
Demonstrar conhecimento sobre os contrastes 
de habitats. 

Explorar uma área natural local. Compreender o que são 

ecossistemas e biodiversidade 
1
.  

Compreender as ligações entre os ecossistemas das 
espécies nativas de plantas e animais e as suas 
necessidades de habitat.  
Demonstrar a relação entre as atitudes individuais e a 
existência de habitats suficientes para a sobrevivência 

das espécies nativas 
2
. 

Explorar uma área natural local. Compreender o que são ecossistemas e 

biodiversidade 
1
. 

Compreender as ligações entre os ecossistema das espécies nativas de 
plantas e animais e as suas necessidades de habitat.  
Demonstrar a relação entre as atitudes individuais e a existência de 
habitats suficientes para a sobrevivência das espécies nativas.  
Ter consciência das ações globais que afetam a biodiversidade. 

3. O risco de 
substâncias perigosas 
para a população e 
para o ambiente deve 
ser minimizado 

Ter consciência das substâncias perigosas que 
afetam o ambiente local.  
Explicar formas de reduzir os riscos das 
substâncias perigosas para as pessoas, animais 
e plantas. 

Ter consciência das substâncias perigosas que afetam o 
ambiente local e identificar a causa.  
Demonstrar que ações pessoais podem ser tomadas para 
reduzir o risco de substâncias perigosas para as pessoas e 
para o ambiente.  

Explicar o impacto local que têm as substâncias perigosas para as 
pessoas e para o ambiente e o que se pode fazer individualmente, em 
grupo ou na comunidade para reduzir estes riscos.  
Compreender o impacto global das substâncias perigosas e como as 
ações locais podem alterar o ambiente global 

4. As melhores práticas 
ambientais devem ser 
utilizadas 

Mostrar consciência de como as ações 
individuais afetam o meio ambiente e mostrar 
formas alternativas de  provocar menos 
impacto 

Reconhecer a forma como estamos ligados ao meio 
ambiente e de como podemos ter escolhas certas sobre 
as nossas ações, de forma a minimizar o impacto no 
ambiente.  
Compreender como podemos mudar de atitude para 

melhorar nosso impacto no ambiente  3,4.   

Explicar como a escolha das nossas ações e  nossa responsabilidade 
pessoal, de grupo, em comunidade e no país pode afetar o meio 
ambiente.  
Compreender como podemos mudar de atitude para melhorar nosso 
impacto no ambiente.   
Demonstrar de que forma as soluções locais têm impacto no ambiente 
global. 

5. A Humanidade deve 
estar preparada para 
responder aos 
desastres ambientais e 
às catástrofes naturais. 

Ser capaz de identificar diferentes tipos de 
desastres ambientais e catástrofes naturais.  
Demonstrar como estar preparado e como 
reagir em desastres ambientais e catástrofes 
naturais na sua cidade. 

Ser capaz de identificar diferentes tipos de desastres 
ambientais e catástrofes naturais e explicar porque 
ocorrem.  
Demonstrar como se pode ajudar os outros a estar 
preparado para responder a desastres ambientais e 
catástrofes naturais na sua cidade. 

Ser capaz de identificar diferentes tipos de desastres ambientais e 
catástrofes naturais e explicar porque ocorrem.  
Demonstrar como se pode ajudar os outros a estar preparado para 
responder a desastres ambientais e catástrofes naturais na sua cidade. 
 Explicar que mudanças no ambiente podem influenciar a ocorrência de 
desastres ambientais e catástrofes naturais. 

B. Fazer Algo – Fazer um projeto ambiental  
Projeto Ambiental 
relativo à 
aprendizagem anterior. 

Participar de um projeto ambiental local. 
Compreender os benefícios do projeto para o 
ambiente local.  
Ter consciência das ligações locais e globais do 
projeto. 

Identificar problemas ambientais locais e suas soluções 
potenciais.  
Planejar e executar um projeto ambiental. Compreender 
a ligação do projeto aos níveis local e global. 

Identificar problemas ambientais locais e suas soluções potenciais.  
Planejar e executar um projeto ambiental. Compreender a ligação do 
projeto aos níveis local e global.  
Avaliar os resultados do projeto para os escoteiros, a comunidade e o 
meio ambiente. 

Rever experiências.  
Identificar os problemas locais e compreender a 
ligação entre os níveis local e global.  
Planejar e implementar um projeto. Monitorar, 
avaliar e identificar ações futuras 

 Voltar 
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Voltar 


