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FICHA BOA IDEIA

RAMO LOBINHO
Cata-vento Espiritual
Área de Desenvolvimento enfatizada:

Espiritual - Afetivo
Local:
Ar livre.
Duração:
30 minutos.
Recursos materiais necessários:
 Uma caneta por participante.
 Um pedaço de papel de cartolina quadrado com laterais de 14 cm por participante.
 Um par de miçangas por participante.
 Um palito de espetinho com a parte pontiaguda cortada por participante.
 Tesoura.
 Alicate.
 Lápis.
 Arame fino de certa utilizado em balancim.
Número mínimo e máximo de participantes:
De 4 a 24 participantes.
Descrição da atividade:
1. Inicia a atividade com uma conversa de caráter Espiritual focando o Ser Superior, permitir que os
Lobinhos falem sobre a sua religião e o nome dado ao Ser Superior.
2. Cada Lobinho recebe o pedaço de papel de cartolina quadrado recortado em “X” a partir dos vértices
formando 4 triângulos e escreve os nomes das religiões de todos os Lobinhos e o nome dado ao Ser
Superior.
3. Com um alicate cortar e enrolar um pedaço do arame fino em uma das extremidades do palito de
churrasco deixando uma ponta perpendicular ao mesmo em que caibam as 2 miçangas, o cata-vento e
uma pequena dobradura.
4. Fazer um furo nos 4 cantos e no centro da cartolina quadrada.
5. Dobrar as 4 pontas dos quatro triângulos, em diagonal, até o centro do papel.
6. Colocar a primeira miçanga no arame, em seguida o cata-vento, colocar a segunda miçanga e realizar
uma pequena dobra na ponta de arame.
7. Assoprar ou colocar o cata-vento no vento.
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Observações ou dicas:
 Antes de liberar os Lobinhos para brincarem, realizar uma reflexão: “Que o vento sopre sempre a favor
da felicidade de todos independentes da Espiritualidade de cada um, a qual deve ser respeitada”.
 Esta dinâmica permite desenvolver Competência 25 da 2ª fase da área de desenvolvimento Espiritual:
Identifica a existência de opções religiosas diferentes da própria com a Atividade E7 - Fazer uma lista
com as religiões de todos os lobinhos, colocando os nomes que elas dão àquele que entendem como o
Ser Superior.
Ficha elaborada por: Aurélio Prosdócimo
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