
 

 
FICHA DE ATIVIDADE 

 
Nome da Atividade: Circuito Desafiador 

 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 
Tipo:  

Ramo:Lobinho 

Área de Desenvolvimento: Afetivo 

Número: 
 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade: 4 

Tempo de duração da atividade: 30  
Limite de jovens na atividade: 24 

Local onde será realizada a atividade: campo aberto 

Condições do local (destacar estrutura necessária): local o mais plano possível 
 

Objetivos da atividade: Ensinar os Lobinhos algo diferente como era aplicado antes do programa 
atual. 
 

Objetivos educativos que podem ser atingidos: Me colocar no lugar do outro e viver uma experiencia 
diferente. 
 
Descrição detalhada da atividade: Circuito Desafiador: 
Pista A – Equilibrar um livro na cabeça: O Lobinho em revezamento deve equilibrar um livro de 200 
paginas sobre a cabeça e percorrer um circuito em zigue zague por 15 metros – aqui da para ir e vir ou 
ir um atrás do outro dependendo do tempo disponível 
Pista B – Os lobinhos devem fazer um circuito de 10 metros dando cambalhotas seguidas – aqui deve 
ser um de cada vez – lobinhos de primeira fase 
Pista C – Outro desafio no mesmo percurso e dando Estrelas – Lobinhos de segunda fase. 
Pista D – Os Lobinhos deverão responder um Quiz sobre as historias Caçadas de Kaa – Tigre Tigre  - 
Irmãos de Mowgli . Questões sobre personagens, fatos e locais como: Qual era o nome da mãe Lobo? 
O que montava Mowgli quando cercou Sheri-khan na ravina? O que queriam os Bandarlogs do 
Mowgli? Como se chamava aquela que cuido de Mowgli na cidade dos Homens? Quem e o melhor 
irmão Lobo do Mowgli? Etc.....  
 

Fundo de cena:  
 

Materiais necessários para aplicação do módulo: Livros de 200paginas (4). Lista com perguntas.  
 

Dicas: Se Considerar haver tempo para o Quis – monte uma cruzadinha de chão em EVA e as 
respostas em placas para colocar em sobreposição à cruzadinha. 



 
Como avaliar esta atividade: Acompanhar se ha troca de ideas, colaboração, torcida e palavras de 
apoio entre os lobinhos competidores.  
 
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: 
Os Lobinhos que não desejarem e não tiverem habilidade para a estrela não forçar e no caso da 
cambalhota chefia deve orientar para tomar cuidado encostando queixo no peto antes de dar 
cambalhotas com a cabeça, pois há os atletas de artes marciais que giram a cambalhota sobre o ombro. . 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE 
Elaborada por: Gilmar Sielski 
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