FICHA BOA IDEIA

RAMO LOBINHO
Voo do Mang

Área de Desenvolvimento enfatizada:

Físico
Local:
Ar livre ou ambiente fechado que comporte os participantes.
Duração:
15 minutos
Recursos materiais necessários:
 Uma corda.
Número mínimo e máximo de participantes:
De 4 a 24 participantes.
Descrição da atividade:
 Apresentar o morcego Mang que na Caçadas da Kaa ajuda a cuidar de Mowgli a noite nas
Tocas Fria e anunciou pela selva a batalha que Bagheera, Baloo e Kaa estavam tendo contra
os Bandar-logs enquanto voa pela Jângal. Participa também na história O Avanço da Selva
anunciando que o caçador Buldeo estava indo em sua direção.
 Colocar os participantes em formação de Matilhas em fila.
 A corda simboliza o morcego Mang.
 Comunicar aos participantes que o Mang não possui voo regular, em determinado momento
ele voa BAIXO e em determinado momento voa ALTO.
 Quando o Escotista disser baixo, o voo do Mang será baixo, com a corda passando rente ao
solo fazendo os participantes pular sob a mesma.
 Quando o Escotista disser alto, o voo do Mang será alto, com a corda passando por cima
fazendo os participantes abaixarem-se para não encostar-se ao Mang.
 Cada Matilha recebe 30 pontos, se o Mang encostar-se em algum participante, a Matilha perde
1 ponto.
 O Escotista pode dar o comando MEIO com o Mang passando em uma altura média pegando
os participantes de surpresa.
Observações ou dicas:
 Antes de iniciar a atividade verificar se há algum participante que não possa agachar-se ou
pular, se houver, o mesmo pode ser o responsável pela contagem regressiva dos pontos das
Matilhas. Participação indireta.
 Esta atividade pode ser utilizada como quebra-gelo.
 Pode-se aproveitar a ocasião para desenvolver a Atividade C12 - Aplaudir, por meio de um
Bravo verdadeiramente alegre, a vitória de seu adversário numa competição para a Matilha
que possuir mais pontos.
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