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FICHA BOA IDEIA

RAMO LOBINHO
Lobinhos Libertando Mowgli das Tocas Frias
Área de Desenvolvimento enfatizada:

Caráter – Físico - Intelectual
Local:
Ar livre
Duração:
50 minutos
Recursos materiais necessários:
 Um prendedor de cabelo tamanho número 5 ou 7 para cada participante.
 Um grampo de roupa de madeira para cada participante.
 Um pedaço de aproximadamente 60 cm de linha de pipa (número 10) para cada
participante.
 Palitos de fósforo pequenos.
 Pinceis atômicos de 4 cores diferentes.
 Máscaras impressas em cartolina dos personagens Kaa, Baloo, Bagheera e Chil (vide
anexo).
 Elástico fino.
 Tesoura.
 Uma gravura de um Bandar-Log (vide anexo).
 Lona.
 Uma bexiga de tamanho grande.
 Material de apoio para contar a história Caçadas de Kaa contendo os personagens Kaa,
Baloo, Bagheera, Mowgli, Bandar-Log, Mang e Chill.
 Uma gravura de Mowgli (vide anexo).
 Um pirulito para cada participante.
 Um palito de espetinho.
 Giz, barbante ou corda.
 Uma publicação da história Caçadas da Kaa para o Escotista realizar leitura prévia.
 Um pedaço de papelão.
 Cola de papel.
Número mínimo e máximo de participantes:
No mínimo 4 e no máximo 24 participantes.
Descrição da atividade:
1. Pintar os palitos de fósforo com quatro cores diferentes, uma cor para cada Matilha.
2. Montar as balestras com pregador de roupa de madeira, grampo de cabelo, um pedaço de
linha de pipa e palito de fósforo conforme descrito a seguir:
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a. Pegue 1 grampo de cabelo conforme a imagem 01:

Sentido da abertura
do grampo de cabelo
Sentido do arco da
balestra depois de
pronto em que o
grampo de cabelo
deverá ser aberto

b. Abra o grampo de cabelo conforme as indicações da imagem 02:

Sentido da abertura
do grampo de cabelo.
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c. Corte um pedaço de linha (número 10) de pipa, conforme a imagem 03:

d. Amarre a linha da pipa em uma das extremidades do grampo de cabelo aberto dando
varias voltas em torno da ponta do grampo de cabelo aberto para que a linha fique
bem firme e não venha a escorregar, conforme as imagens 04 e 05:
O sentido da envergadura do arco é no lado
oposto ao qual o grampo ficava dobrado

Sentido da abertura
do grampo de cabelo.
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Dar várias voltas deixando bem
firme para a linha não escorregar,
escapar.

e. Repita o processo anterior na outra ponta do grampo de cabelo, dando várias voltas
garantindo que a linha não venha a escorregar, igual às imagens 06 e 07:

O sentido da envergadura do arco no lado
oposto ao qual o grampo ficava dobrado
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Dar várias voltas deixando bem
firme para a linha não correr.

f. Na outra ponta da linha amarre o pregador de roupa na parte central do mesmo,
conforme a imagem 08, para o arco não cair no chão quando a balestra for disparada.
Agora só falta engatilhar a balestra conforme as instruções a seguir.
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g. Prenda um palito de fósforo como se fosse uma flecha no arco, igual à imagem 09:

h. Em seguida o grampo de roupa deve “morder” o palito, conforme a imagem 10:
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i. Depois engatilhe o arco de grampo de cabelo colocando-o no na borda do pregador de
roupa igual às imagens 11 e 12:

O arco está apoiado na borda do pregador de roupa, ou
seja, a balestra estra engatilhada e pronta para atirar.

Engatilhada e
pronta para atirar
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j. Capriche na pontaria e abra o grampo de cabelo permitindo com que o palito de
fósforo seja disparado ao apertar o mesmo conforme a indicação da imagem 13:

Aperte aqui para
lançar o palito

3. Fornecer uma máscara para cada participante, um personagem por Matilha, sendo a Kaa, o
Baloo, o Chil e a Bagheera. As máscaras podem ser feitas com papel cartolina cortado em
formato A4 em uma gráfica (fica mais barato), impressos em impressora doméstica,
recortadas com tesoura e amarradas com um pedaço de elástico fino para firmá-la no rosto.
Segue link com sugestões de download e fotografias das máscaras:
a. Bagheera: o link para download é
http://heartnflight.deviantart.com/art/Florida-Panther-Mask-171313350
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Segue fotografia da máscara em papel cartolina:

b. Baloo: a sugestão de link para download é
http://lh3.ggpht.com/_xpMEg66WHDY/S9PL8gGBiOI/AAAAAAAAAWc/wVk5BB9Vb4c/s1600h/bearmask2.gif
Segue fotografia da máscara em papel cartolina:
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c. Chil: sugestão de link para download é
http://media.bebeblog.it/m/mas/maschere-di-carnevale-da-stampare/carnevale-1.jpg
Segue fotografia da máscara em papel cartolina:

d. Kaa: sugestão de link para download é
http://nounouduveron.n.o.pic.centerblog.net/o/masque_dragon_komodo_nb.gif
Segue fotografia da máscara em papel cartolina:
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4. O alvo da caçada é o Bandar-Log. Segue sugestão de link e uma fotografia do alvo impresso
com um circulo vermelho com um traço no centro em papel, recortado e colado em um
pedaço de caixa de papelão:
Link do Bandar-Log alvo http://www.tik.ee.ethz.ch/file/2a818c8733e21ab762ec0a92b7057c4e/hotnets.pdf
Segue fotografia abaixo:

5. Preparando as Tocas Frias, local em que os Bandar-Logs prenderam Mowgli:
a. Imprimir, recortar e colocar uma gravura do Mowgli.
b. Colocar gravura do Mowgli dentro de uma bexiga.
c. Colocar um pirulito para cada Lobinho, pode ser substituído por outra surpresa, dentro
da bexiga.
d. Encher a bexiga com ar e dar um nó para o ar não sair.
e. Escrever Tocas Frias na bexiga com um pincel atômico.
f. Pendurar a Tocas Frias em uma árvore ou outro local adequado.
g. Segue
sugestão
de
link
com
uma
gravura
de
Mowgli
http://s277.photobucket.com/user/patferman/media/Escotismo/mogli.jpg.html
6. Escotista conta a história e em seguida faz com que os Lobinhos realizem as seguintes
reflexões:
a. Reconhecer e refletir sobre o seu próprio comportamento.
b. Pensar sobre a necessidade de pedir ajuda.
c. Importância de viver em sociedade.
d. Prevenção do comportamento de risco, pois o primeiro contato com os Bandar-Logs foi
voluntário, Mowgli foi atrás deles.
e. Aceitação do castigo como forma de aprendizado.
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f. Desenvolver a Competência 9 da 2ª fase: Sabe o que deve fazer e aceita que ainda
não lhe é permitido fazer algumas coisas com a Atividade: C9 - Analisar o

comportamento das personagens em Caçadas de Kaa, percebendo as ações certas e as
erradas e suas consequências.

g. Respeitar, ouvir, seguir as orientações e conselhos dos mais velhos que querem o
nosso bem (pais, professores, responsáveis, Velhos Lobos, etc).
h. Saber diferenciar falsas promessas.
i. Não dar atenção para estranhos que podem estar mal intencionados, alertar para as
redes sociais, pois existem Lobinhos que possuem perfis em redes sociais.
j. Sinergia do trabalho em união que aumenta as forças.
k. Defesa daqueles que amamos independente do erro que tenha cometido.
l. Refletir sobre as diferenças que existentes entre o Povo Livre e o Bandar-Log, entre
elas:

7. Com a bexiga, Tocas Frias, já pendurada iniciar a caçada para fixar o aprendizado:
a. Colocar a gravura do Bandar-Log alvo em baixo das Tocas Frias, sob uma lona ou outra
alternativa, para facilitar a visualização dos palitos de fósforo.
b. Delimitar o chão com um risco, giz, barbante ou outro recurso, com uma distância de 5
metros das Tocas Frias e do Bandar-Log.
c. Formar os Lobinhos em Matilha em fila virados de frente para o Bandar-Log atrás da
linha demarcada.
d. A 4 metros atrás do último da Matilha colocar os palitos de fósforo pintados com cores
diferentes, definindo uma cor para cada Matilha.
e. Cada Lobinho recebe uma balestra e um palito de fósforo pintado com a cor da
Matilha.
f. Instruir os jovens a como preparar, engatilhar, apontar e atirar com a balestra
conforme as instruções acima.
g. Cada Lobinho recebe uma mascara com um dos 4 personagens correspondente ao da
sua Matilha. Realizar uma rápida reflexão sobre os mesmos.
h. Após o sinal do Escotista, os primeiros participantes da Matilha com suas balestras
prontas para atirar vão para linha logo a frente e atiram com suas balestra contra o
Bandar-Log.
i. Após atirar, corre até a caixa contendo os fósforos coloridos da sua Matilha, pega um,
vai para o final da fila e prepara a sua balestra para o próximo disparo aguardando a
sua próxima vez, passando a vez para o próximo da sua Matilha. E assim
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j.

sucessivamente.
A Matilha que acertar ou mais aproximar o palito fósforo no Bandar-Log estoura a
bexiga no final da atividade libertando o Mowgli que está lá dentro e divide com toda a
Alcateia os pirulitos.

Observações ou dicas:
 Prendedores de cabelo da marca Teimosão apresentam boa resistência.
 O Bandar-Log representa um modelo negativo aos jovens, e este mau modelo é o objetivo
desta caçada e não o animal.
 Além do Bandar Log, esta atividade com a balestra também pode ser utilizada em batalhas
simbólicas contra outros personagens que simbolizam modelos negativos aos Lobinhos nas
Histórias da Jângal, como por exemplo, Tabaki, Buldeo, Shere Khan, etc.
Ficha elaborada por: Aurélio Prosdócimo
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