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Com o tema “Mundo Digital – Solidariedade sem Fronteiras”, lobinhos de todo o país serão convidados a usar o mundo digital e seus diversos recursos para fazer uma viagem pelos biomas brasileiros, conhecendo mais sobre a natureza, a cultura e as práticas escoteiras. Essa caçada virtual será
cheia de surpresas, emoções e novas experiências, possibilitando o estreitamento de laços entre
lobinhos do Brasil inteiro! Embarque no seu balão e tenha uma excelente viagem!

1. PROGRAMA DE ATIVIDADES
Os quatro módulos principais abordarão características da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga e da
Mata Atlântica. Os lobinhos serão levados a investigar e descobrir paisagens, costumes, canções
e outras expressões artísticas, além de curiosidades sobre a prática do escotismo. A exploração
virtual trará também propostas de atividades a serem realizadas longe das telas, privilegiando o
aprendizado pela prática e o envolvimento do ambiente familiar.
1.1. BIOMAS
O território brasileiro possui 8,5 milhões de quilômetros quadrados e uma das maiores biodiversidades do planeta. Os quatro maiores biomas do Brasil, que serão visitados em nossa Caçada,
trazem diferentes solos, relevos, vegetação, fauna e clima que interagem entre si formando uma
composição natural única.
Essas características também influenciam fortemente a dinâmica das comunidades que vivem em
cada bioma, bem como suas culturas, formas de economia e acesso a recursos naturais.
O Movimento Escoteiro também está presente em todos esses biomas, ou seja, temos lobinhos
espalhados pelo Brasil inteiro, com uma diversidade de costumes, brincadeiras, danças, músicas,
gírias etc. Nesta Caçada virtual, a tecnologia permitirá o contato entre Alcateias de todo o país,
estreitando laços, trocando experiências, se conhecendo melhor.
A programação de cada bioma será liberada no início do período (manhã e tarde). Assim as crianças
e suas famílias poderão se organizar com flexibilidade para desfrutar de todo o Programa.
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CAATINGA
Com 11% do território nacional, é o bioma mais seco do país, e sua vegetação traz exemplos de
espécies que se adaptaram a viver com pouca água, como os cactos. Os animais que vivem nesse
bioma são pequenos, como répteis, cutia e preá. O principal rio é o São Francisco, um símbolo de
resistência e grandiosidade. Apesar do clima difícil, a população que vive nesse bioma traz uma
cultura riquíssima, que influencia todo o Brasil. Neste módulo, os lobinhos vão se deliciar com a
cultura literária da região e observar sua flora instigante.

MATA ATLÂNTICA
Abrange a maior parte do litoral brasileiro, mas está praticamente desaparecido porque parte da
sua vegetação original foi devastada para ocupação do litoral. Além da importante cultura caiçara,
que vive da pesca, possui uma fauna muito rica e com animais ícones do Brasil, como arara-azul,
micos-leões dourados, onça pintada etc. Na área desse bioma se encontra o Escritório Nacional
dos Escoteiros do Brasil. Os lobinhos terão a oportunidade de explorar essa fauna incrível e conhecer mais sobre nossa instituição.

AMAZÔNIA
Ocupa cerca de metade do território do Brasil e está concentrada nas regiões Norte e em parte
da região Centro-Oeste. Possui uma das florestas mais importantes do mundo e que influencia
diretamente o clima do planeta. O rio Amazonas, grandioso em extensão e volume de água, é palco
de um rico folclore, e suas reservas indígenas abrigam descendentes dos moradores nativos do
nosso país, com costumes e rituais próprios. Em uma viagem pelos rios desse bioma, passando por
lendas famosas e ouvindo línguas diferentes, os lobinhos vão mergulhar nos mistérios e fascínios
dessa região.

CERRADO
Estende-se por grande parte das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste do país, com clima
úmido no verão e seco no inverno. Sua vegetação se caracteriza por arbustos de pequeno porte e
casca dura. A fauna apresenta também animais ícones do nosso país, como lobos-guarás, capivaras e tamanduás. Seu relevo plano e extenso traz lindas chapadas, cachoeiras e cavernas. Os lobinhos poderão conhecer o escoteiro mais famoso do Brasil, nascido nesse bioma, além de descobrir
cavernas exuberantes e sua grandiosidade.
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1.2. CERIMÔNIAS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
Essas cerimônias serão compartilhadas com as do 8º Jamboree Nacional Escoteiro, mas com
aquele toque especial que só o Ramo Lobinho tem! Nossa Caçada merece um totem especial, com
fitinhas de todo o Brasil, e não pode começar nem terminar sem um lindo Grande Uivo, que vai unir
lobinhos de Norte a Sul do país. Será imperdível!
1.3. INSÍGNIA DA CONEXÃO
Na semana que antecede o evento, serão propostas aos lobinhos algumas breves atividades que
lhes ajudarão a conquistar a insígnia especial do evento, a Insígnia da Conexão. A participação nos
módulos da Caçada também completa os requisitos e enriquece ainda mais essa incrível viagem de
balão pelos biomas brasileiros.
1.4. A FLOR VERMELHA
Na noite de sábado, dia 12, os lobinhos estarão reunidos, cada um na sua casa, para conversar,
inte-ragir, cantar e dançar. Será um momento para re letirmos sobre a grandiosidade do nosso
país, dos nosso biomas, da nossa cultura, da nossa biodiversidade, dos nossos recursos naturais
e do nosso escotismo. Nossa Flor Vermelha iluminará uma noite especial para o Ramo Lobinho!

2. FROTAS
Cada Região Escoteira será uma frota, e cada lobinho, o piloto de seu próprio balão! Teremos
espaços virtuais seguros e controlados para que as frotas estabeleçam contato durante a viagem,
publiquem suas produções, mostrem seus talentos e se ajudem na conquista da Insígnia da
Conexão. Mas atenção: conhecer frotas que voam por diversos biomas será fundamental!

3. RADIO-BALAO
Uma boa viagem sempre vem acompanhada de boas músicas, né? Por isso, nossos pilotos terão
uma rádio só para eles. Na Rádio-Balão, são os lobinhos que escolhem as músicas e participam ativamente da programação. Basta sintonizar no link certo e desfrutar da trilha sonora perfeita para
essa aventura!
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4. DIARIO DE BORDO
Uma viagem tão rica não pode ficar sem registro, então teremos um Diário de Bordo, em que os
lobinhos coletarão informações, impressões, fotos etc., além de marcar cada etapa da jornada e da
conquista da Insígnia da Conexão!

5. EQUIPE DE SERVICO
Se você se inscreveu como Equipe de Serviço, desde já, muito obrigado! É com sua ajuda que
vamos construir a 2ª Caçada Nacional do Ramo Lobinho, uma incrível viagem de balão pelo Brasil.
Em breve entraremos em contato individual para designação das tarefas.
Curitiba, 17 de julho de 2020

Antônio Cosso Neto
Coordenador Geral

Julia Ribeiro
Coordenadora Geral

Marcelo Margraf
Coordenador Geral

