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Lista de Provas Lista de Provas Lista de Provas Lista de Provas     
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Nome do(a) lobinho(a): ___________________________________________ 

 

Matilha:  
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LISTA DE PROVAS ETAPA LOBINHO CAÇADOR  
 

Parabéns, você conseguiu chegar até aqui, onde poucos conseguem! Agora você tem dois olhos abertos, está 
pertinho de alcançar o Cruzeiro do Sul. Nesta fase você precisará contar o tempo todo com seu caderno.  

Ele será seu grande amigo, porque muitas das provas deverão ser escritas  
nele antes de passar com os Velhos Lobos.  

 
 
 
 
 

SAÚDE                                             
01. Desenhar uma silhueta humana com os 

principais órgãos e sistemas e explicar o seu 

funcionamento. 

     /    /    
 

02. Cuidar da limpeza de seu corpo; dormir, 

comer e brincar nas horas certas e dedicar 

tempo suficiente ao estudo. 

     /    / 
 

03. Desenhar no seu caderno a Pirâmide dos 

Alimentos, os grupos alimentares e suas 

funções e consumir alimentos de todos os 

grupos. 

     /    /    
 

 

 

EXPLORAÇÃO  
 

04. Passar em uma falsa-baiana ou subir em 

uma árvore ou virar estrela. 
     /    /    

 

05. Participar de dois acampamentos ou 

acantonamentos, de duas excursões e de uma 

caminhada com a Alcateia, anotando no seu 

caderno a data e o local. 

     /    /    
 

06. Fazer uma pesquisa sobre características 

da região onde mora (relevo, clima, 

hidrografia, fauna, flora) e sobre a história de 

sua cidade e de seu bairro, anotando tudo no 

seu caderno. 

     /    /    
 

 

 

Nome do Lobinho(a): _____________________________________________________ 



LOBISMO  
 

07. Mostrar que conhece a Saudação, o Lema 

do Lobinho, o aperto de mão escoteiro e a Lei 

do Lobinho. 

   

     /    /    

 

08. Ter no seu caderno a história resumida da 

vida de Robert Baden Powell e da criação do 

movimento escoteiro. 

     /    /    
 

09. Conhecer a organização de um Grupo 

Escoteiro e divulgar o seu grupo escoteiro na 

escola onde estuda por meio de cartazes ou 

por depoimentos, vídeos, folders... 

     /    /    
 

10. Fazer, no seu caderno, uma lista com suas 

atitudes no dia a dia que mostram que você 

fez o melhor possível para cumprir a Lei do 

Lobinho e a Promessa. 

     /    /    
 

      /    /    
 

 

DESENVOLVIMENTO  
 

11. Manter seu quarto e seus pertences em 

ordem. Quem assina esta prova é sua mãe, seu 

pai ou um responsável. 

     /    /    
 

12. Possuir uma pequena biblioteca de livros 

infantis ou frequentar a biblioteca da sua 

escola, relacionando em seu caderno o título e 

o autor dos seus livros ou dos que você mais 

gosta da biblioteca da escola. Só relacione os 

livros que você tenha lido. 

     /    /    
 

13. Empenhar-se para fazer alguma coisa que 

tenha encontrado dificuldades ou que não 

tenha conseguido fazer. 

     /    /    
 

14. Anotar no seu caderno, durante duas 

semanas, todas as boas ações que praticou 

diariamente e apresentar para um Velho 

Lobo. 

     /    /    
 

15. Ajudar um amigo com algo que seja difícil 

para ele e relatar essa experiência para um 

Velho Lobo. 

     /    /    
 

16. Fazer uma lista, no seu caderno, com 

coisas que pode fazer e coisas que não pode 

fazer e discutir sobre elas com um Velho Lobo. 

     /    /    
 

 



NÓS E DESTREZA  
 

17. Conhecer a Rosa dos Ventos, desenhando 

no seu caderno. Conhecer o Cruzeiro do Sul e 

reconhecê-lo no céu e saber orientar-se por 

ele. 

     /    /    
 

18. Ter seu cabo escoteiro e fazer a falcaça      /    /    
 

19. Praticar um esporte com regularidade, 

relatando as suas atividades a um Velho-Lobo. 
 

 

20. Acertar a maioria dos objetos num jogo do 

Kim 
     /    /    

 

21. Demonstrar para a Alcateia um 

conhecimento ou uma habilidade que possui. 
 

 

22. Conhecer uma bússola e outras três novas 

ferramentas. 
     /    /    

 

   
 

LIVRO DA SELVA      /    /    
 

23. Ouvir a história ”Tigre, Tigre, Tigre”.      /    /    
 

24. Ouvir a história: “Os cães vermelhos”, “O 

Aguilhão do Rei” ou “Como apareceu do 

medo” e expressar suas conclusões. 

 
 

25. Conhecer os personagens da Jângal e suas 

características, e, no seu caderno, relacionar  

suas qualidades com as das pessoas com as 

quais convive. 

     /    /     

   

   

CIDADANIA 

26. Descobrir o que as pessoas fazem em 

cinco profissões diferentes e anotar no seu 

caderno. 

     /    /    
 

27. Entrevistar alguém que tenha uma 

profissão de seu interesse, saber o que é 

preciso para bem desempenhá-la, anotar tudo 

no seu caderno para contar para a Alcateia. 

     /    /    
 

28. Pesquisar e anotar no seu caderno sobre 

as realizações de três homens e de três 

mulheres que tenham sido importantes para a 

humanidade. 

     /    /    
 

   



SEGURANÇA  
 
29. Fazer uma economia para comprar algo 

útil para a Alcateia ou para alguém de sua 

escolha. 

     /    /    
 

30. Localizar em um guia de ruas a sua escola, 

a sede do seu Grupo Escoteiro e outros pontos 

de interesse: farmácia, padaria, papelaria, 

correio, hospital, supermercado, ponto de 

ônibus, igreja, parque. 

     /    /    
 

31. Localizar no mapa onde estão os 

principais serviços públicos. 
     /    /    

 

32. Conhecer os meios de transportes que 

pode utilizar para ir de sua casa para os 

lugares acima (provas 30 e 31), relatando no 

seu caderno.  

     /    /    
 

 
ESPIRITUAL 

33. Participar de uma roda de Alcateia em que 

todos agradecem pelo que tem e pela ajuda 

recebida dos outros ou de terceiros. 

     /    /    
 

34. Pesquisar uma oração em forma de 

canção, copiar no seu caderno e ensiná-la 

para a Alcateia. 

     /    /    
 

35. Desenhar uma história em quadrinhos que 

mostre uma situação em que você agiu de 

acordo com os ensinamentos de sua fé. 

     /    /    
 

36. Fazer, no seu caderno, uma lista com cinco 

atitudes positivas que você percebeu em 

outras pessoas. 

     /    /    
 

 
SERVIÇOS 

37. Fazer uma compra e prestar contas do 

pagamento. 
     /    /    

 

38. Escrever uma carta para um Velho-Lobo e 

colocá-la no correio. 
     /    /    

 

39. Ter uma agenda no seu caderno com 

telefones e e-mails dos seus amigos e manter 

contato com eles. 

     /    /    
 

40. Ajudar na manutenção de um jardim ou de 

uma horta. 
     /    /    

 

41. Confeccionar um objeto reutilizando 

embalagens vazias e outros resíduos sólidos. 
     /    /    

 


