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Etapas de progresso: LOBITOS 

O sistema de progresso do CNE está dividido em 4 etapas, as quais deves concluir ao longo da tua formação enquanto 

escuteiro.  

Cada uma destas etapas vão ajudar-te a envolveres-te ativamente e de forma consciente no teu próprio desenvolvimento. 

 

1. Pata Tenra (Adesão) 

‘Pata-Tenra’ é o lobito que mal sabe andar e que nem caça, por não ter ainda forças nas suas patas. É 

aquele que precisa de ajuda para descobrir e compreender as primeiras leis e os primeiros segredos da 

selva, porque tem tudo para aprender. Precisa, assim, dos Velhos Lobos e dos lobitos mais velhos para 

crescer em alcateia e se tornar um bom lobito. 

 

2. Lobo Valente 

Nesta etapa, encontramos um lobito que, embora já saiba andar, ainda tem um longo caminho pela 

frente, nem sempre fácil de percorrer. Para o conseguir, vai precisar de toda a sua valentia e da ajuda 

da Alcateia. 

 

 

3. Lobo Cortês 

Já mais crescido, o lobito começa agora a ser capaz de ser amável e paciente para com os mais novos, os 

Patas-Tenras acabados de chegar e que precisam de ser ajudados. Nesta etapa, deve mostrar-se alegre, 

respeitador, simpático e ajudar a zelar por todos e pelo bem da Alcateia. 

 

 

4. Lobo Amigo 

Na última etapa, o lobito já cresceu: está cheio de vida e no máximo das suas capacidades. Já é capaz, 

assim, de uivar tal como Àquêlá, com cuja idade e experiência aprende a ser melhor. Compete-lhe 

agora, neste âmbito, ser um exemplo para os outros: um lobo amigo domina a sua vontade e os seus 

sentimentos e cumpre a Lei da Alcateia e a sua Promessa (escuta Àquêlá, pensa primeiro nos seus 

semelhantes e é amigo de Jesus, amando os outros). 


