
 

 
FICHA DE ATIVIDADE 

 
Nome da Atividade: JÓIAS PERDIDAS 

 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 

Tipo: Jogo de equipe 
Ramo: Lobinho 

Área de Desenvolvimento: Físico 

Número: F17 
 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade: 6 chefes 

Tempo de duração da atividade: 45 
Limite de jovens na atividade: 36 

Local onde será realizada a atividade: Terreno amplo preferencialmente com terra/lama 

Condições do local (destacar estrutura necessária): 
A pista de obstáculo deve ser bem delimitada, sem buracos, evitando-se, também, troncos 
sobressalentes , ou qualquer outra coisa que possam ocasionar tropeços ou torções aos participantes. 
 
Objetivos da atividade: 
Trabalhar o aspecto físico dos jovens 
 

Objetivos educativos que podem ser atingidos: 
 

Descrição detalhada da atividade: 
Preparação: 
 
A pista de obstáculo deve conter, uma cama de gato (preferencialmente acima de uma poça de lama), 
uma falsa baiana e demais obstáculos preparados pelos chefes conforme o terreno e local escolhido. 
 
1 – Formam-se duas equipes que se posicionam em duas filas opostas por ordem de crescente de 
altura dos participantes; 
2 – Conta-se a história e o objetivo pretendido (recuperar as pulseiras da Monica) 
3 – Um lobinho de cada equipe larga para percorrer a pista de obstáculos. 
4 – A cada dez segundos pode-se liberar uma dupla. 
5 – Ao final da pista haverá duas bacias (uma para cada equipe) com várias argolas de plástico 
mergulhadas em muita farinha de trigo. Os lobinhos devem pegar as argolas com a boca. 
6 – Após pegar a argola com a boca, o lobinho deverá levar correndo ao chefe no início da atividade. 
7 – O lobinho volta ao final da sua fila e poderá participar mais de uma vez. 
8 – Ao final, ganha a equipe que recuperar mais argolas. 
 

Fundo de cena: 



 
 
A Cobra Branca foi vítima de outro ladrão fascinado pelo Ankus do Rei. Bem no dia de uma festa dos 
Bandarlogs, o ladrão pegou o cetro e quando ia fugir assustou-se com os barulhos dos Bandarlogs e 
escondeu em outro buraco sem cobras. 
O objetivo de cada lobinho é chegar no buraco sem cobras e recuperar o Ankus do Rei e devolver para 
a Cobra Branca. 
 
Materiais necessários para aplicação do módulo:(Detalhar itens, quantidades e orçamento previsto) 
 
Uma bacia  
Farinha de trigo 
Materiais sugeridos para montagem da pista: sisal, cordas, bambolês, bexigas, troncos de árvores e 
etc... 
Argolas de plástico (podem ser brincos ou anéis de plástico) 
 

Dicas: 
Desafiar os lobinhos no inicio da atividade a irem à casa do cascão sem se sujar. 
A critério de cada coordenação de base, pode-se presentear a todos os participantes com um doce ou 
uma fruta, ao final. 
 

Como avaliar esta atividade: 
A Avaliação será realizada após o término da atividade, com o número de pulseiras recuperadas. 
 

Experiência da minha Seção sobre esta atividade: 
 

Recomendações adicionais: 
 

 

ESQUEMA DE SEGURANÇA / EMERGÊNCIA 

Detalhar abaixo o esquema de segurança / emergência necessários para operar a atividade: 
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE 
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