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1. APRESENTAÇÃO

Lobinhos e lobinhas de todo o Brasil estão convidados a desvendar um grande mistério! “A Ca- 
çada: Em busca do Rastro Misterioso” acontecerá no dia 18 de julho de 2021, através de plata-
formas digitais, mas também com muitos desafios a serem feitos fora das telas. Uma incrível 
oportunidade de unir as Alcateias brasileiras em busca de pistas e em uma Caçada sem igual. 

2. PROGRAMA DA ATIVIDADE 

Uma pegada desconhecida encontrada em um acampamento de lobinhos é o ponto de partida 
para essa Caçada. De quem ou de que será essa pegada? Uma pessoa? Um bicho? Deste ou 
de outro planeta? Precisaremos da ajuda de todas as Alcateias para desvendar esse mistério e 
encontrar todas as respostas!

Na busca pelo autor do rastro, precisaremos explorar sinais que nos levarão a elementos da 
cultura folclórica do Brasil, desenvolvendo habilidades, aprendendo muito e focados no objeti-
vo maior, que é resolver o mistério!

• Será preciso montar um acampamento para viver essa Caçada. Inscreva-se e saiba como 
em breve.

• Quem conhece o Saci? O que ele teria a ver com essa história?

• Uma boa memória e agilidade para falar também serão fundamentais.

• Uirapuru, um maravilhoso símbolo da nossa Amazônia, também parece estar envolvido 
nesse mistério.

• A lenda do Boto também é muito conhecida, mas que ajuda ela poderia nos dar para chegar-
mos ao autor do rastro?

• E ainda bem que os lobinhos e lobinhas do Brasil sabem cantar e dançar, porque precisarão 
dessa habilidade também.

• O Cruzeiro do Sul é um velho conhecido de todos nós, mas e como nasceram as estrelas? 
Saberíamos dizer?

• De repente, mais um enigma surge e nos coloca mais próximos da solução. Mas é preciso 
desvendá-lo!

• A experiência na Jângal já ensinou aos lobinhos e lobinhas: para grandes caçadas, é preciso 
estar bem alimentado. Habilidades culinárias, aí vamos nós!

• Essas pistas estão desencontradas ainda, mas quem participar da atividade precisará juntá-
las. A solução do mistério? Será revelada ao vivo pelos lobinhos no fim da atividade!
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3. PARTICIPAÇÃO DE ADULTOS

As crianças participarão individualmente, de suas próprias casas, sem necessidade de orien-
tação direta de seus Velhos Lobos, mas os escotistas são convidados a se inscrever também, e 
assim poderão participar das solenidades de abertura e encerramento, receber distintivo, etc. 

Lembramos que, para que o adulto se inscreva, é necessário que ao menos uma criança de sua 
seção esteja inscrita também, conforme consta no Boletim 1. É recomendável que esse adulto 
esteja à disposição para contato dos(as) lobinhos(as) ao longo da atividade.

Selecionaremos, antecipadamente, alguns escotistas para funções de serviço e apoio ao 
evento. O contato com esses adultos será feito individualmente. Àqueles que não forem alo-
cados nessas funções, permanece a orientação de que acompanhem suas crianças mesmo à 
distância.

 

4. INSCRIÇÕES 

Para se inscrever é preciso estar com o registro escoteiro válido e realizar a inscrição pelo Meu 
Paxtu. Não esqueça de atualizar seu e-mail, pois o link de participação será enviado por ele. As 
VAGAS SÃO LIMITADAS, e as inscrições vão até o dia 08/07! 

Não perca a oportunidade e garanta já sua inscrição. 

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Caso deseje informações complementares ou precise tirar dúvidas entre em contato com 
eventos@escoteiros.org.br

Curitiba, 30 de junho de 2021

Leonardo Furtado Vieira
Coordenação Nacional do Ramo Lobinho

Maria Carolina Colnago Delboni
Coordenadora Geral do Evento
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