
 

 
FICHA DE ATIVIDADE 

 
Nome da Atividade: KIM Escoteiro  

 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 
Tipo: Kim Escoteiro 

Ramo: Lobinho 

Área de Desenvolvimento: Intelectual (I5), Caráter (C12) 

Número: 
 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade: 6 (Seis) 

Tempo de duração da atividade: 45 minutos 
Limite de jovens na atividade: 24 

Local onde será realizada a atividade: ARL 

Condições do local (destacar estrutura necessária): 
Quatro sub-bases onde cada uma trabalhará por 10 minutos um sentido (tato, paladar, olfato e  
Audição). 
Base Tato: Mesa grande em Ambiente escuro, preferencialmente fechado; 
Base olfato: Mesa grande; 
Base Audição: Mesa e fones de ouvido; 
 

Objetivos da atividade: Conquistar o nível 1 de Rastreamento (Habilidades Escoteiras) 
 

Objetivos educativos que podem ser atingidos: Três dos nove itens da especialidade de RASTREAMENTO 
de Habilidades Escoteiras, 

Descrição detalhada da atividade: 
 
Quatro sub-bases onde cada uma trabalhará por 10 minutos um sentido (tato, olfato e Audição). 
Cada lobinho recebe um papel e caneta para colocar seu nome, grupo e respostas. (5’) 
 
Base Tato: Ambiente escuro onde os lobinhos entram vendados e memorizam o máximo dos 15 objetos  
Escoteiros presentes no local para identificação e memorização de pelo menos 8; (ítem 3 de 
rastreamento) 
Anotação e Rotação à próxima sub-base. (5’) 
 
Base Olfato: Serão disponibilizados 12 tipos diferentes de alimentos e condimentos utilizados no dia a 
dia dos lobinhos para identificação e memorização de pelo menos 8; (ítem 1 de rastreamento) 
Anotação e Rotação à próxima base. (5’) 
 
Base Audição: Em um ambiente com a menor interferência possível de barulho, passaremos uma 
sequencia de 12 sons diferentes com fones de ouvido para que eles as memorizem e as identifiquem  
pelo menos 8; (ítem 2 rastreamento) 



 
Anotação final, entrega para a chefia e Rotação à próxima base. (5’) 
 

Fundo de cena: Personagens Dorinha da turma da Mônica  
 

Materiais necessários para aplicação do módulo: 
(Detalhar itens, quantidades e orçamento previsto) 
 
Mesas 
Lona preta e bamboo ou bracatinga para execução da barraca 
Potes com tampa 
Noteblook ou radio com fones de ouvido 
 
 

Dicas: 
 

Como avaliar esta atividade: Através dos formulários preenchido pelos próprios lobinhos ou com a ajuda 
da chefia. 
 

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 

Elaborada por: 

Grupo Escoteiro:                                                                                                  Região:            Numeral: 

e-mail:                                                                                                                    Tel.: 
Revisado pela Comissão RL – 08/08/19 


