
 

 
 

FICHA DE ATIVIDADE 

 
 

Nome da Atividade: OLIMPIADAS DE LIMOEIRO 
 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 

Tipo: Ativo 

Ramo: Lobinho 

Área de Desenvolvimento: Físico 

Número: 

 
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade: 12 

Tempo de duração da atividade: 1:00 H 

Limite de jovens na atividade: 40 

Local onde será realizada a atividade: 

Condições do local (destacar estrutura necessária): 
Local ao ar livre com bastante espaço, em terreno plano. 
Caso de chuva pode ser aplicado em uma quadra coberta. 
 
Objetivos da atividade: 
O objetivo e a inclusão.....onde os lobinhos poderão experimentar brincadeiras comuns para eles 
enfrentando algumas dificuldades como limitação dos movimentos, e na visão....saindo da sua zona de 
conforto 
 

Objetivos educativos que podem ser atingidos: 
 

Descrição detalhada da atividade:   Olimpíadas do Limoeiro 
 
Será criado um circuito com 4 (sub bases) 

1- Basquete de carrinho 
2- Futebol de estatua 
3- Pista da noite 
4- Quebra cabeça de poste 

 
1- Basquete de carrinho: 

Os lobinhos serão divididos em duas equipes, em cada equipe serão formadas duplas. 
Um dos lobinhos entrara em um carrinho (feito de papelão) com uma bola, e o outro 
 lobinho ajudara a conduzir o carrinho, no final deverão acertar a cesta, voltar para o  
inicio e trocar com outra dupla. Ganhara a equipe que passar primeiro. 



 
2- Futebol de estatua: 

Os lobinhos serão divididos em duas equipes e formarão dois times de futebol,  deverão 
 ficar sentados sem poder se mover e só poderão arremessar a bola com uma das mãos, 
 até fazer o gol. Na metade do tempo trocarão de lado. Ganha a equipe que fizer mais gols 
dentro do tempo do jogo. Cada tempo terá 7 minutos. 

3- Pista da noite: 
Os lobinhos serão divididos em duas equipes, cada equipe deverá escolher um lobinho para dar 
as indicações a os outros lobos que estarão vendados e deverão passar por uma pista de 
obstáculos com os olhos vendados e com um copo com agua (colorida) na mão. 
No final da pista terá um recipiente e deverão esvaziar o copo, tira a venda e volta correndo 
para o outro lobinho sair. Ganha a equipe que mais agua coletar. 

4- Quebra cabeça de poste: 
Os lobinhos serão divididos em duas equipes, terão que formar uma linha com um espaço 
entre cada um. No inicio terão peças (caixas de papelão) deverão passar as peças uma 
 a uma sem se mexer do chão, o ultimo lobinho devera montar o quebra cabeça. 

 

Fundo de cena: 
 

Materiais necessários para aplicação do módulo: 
(Detalhar itens, quantidades e orçamento previsto) 
Caixas de papelão do mesmo tamanho 12 (para o carrinho 4, e para o quebra cabeças 8) 
4 Recipientes grandes para coleta da agua 
Copos de plástico (não recicláveis) 6 
Cordas para definir o campo de futebol 
Duas cestas de basquete de brinquedo (caso não conseguir emprestado, utilizar dois cestos de roupa) 
Papelão e cordas para a pista da noite  
2 bolas de basquete ou outro tipo 
 
Orçamento previsto R$ 100,00 (se conseguir objetos de casa o emprestados melhor) 
 

Dicas: 
 

Como avaliar esta atividade: 

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 


