
 

 
FICHA DE ATIVIDADE 

 

Nome da Atividade: Uma Barraca facil 
 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 

Tipo: Aprender Fazendo 

Ramo: Lobinho 

Área de Desenvolvimento: intelectual 

Número: 

 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade: 2 

Tempo de duração da atividade: 30 minutos 

Limite de jovens na atividade: 24 

Local onde será realizada a atividade: bosque, ou quadra 

Condições do local (destacar estrutura necessária): tenha uma arvore com Forquilha até 1,3. Varias 
arvores ou outro pontos de apoio 

Objetivos da atividade: Demonstrar aos Lobinhos que eles podem montar facilmente uma barraca 
para  se proteger do sol do vento ou da noite 

Objetivos educativos que podem ser atingidos: 

Descrição detalhada da atividade: 
O chefe deverá orientar os Lobinhos a montarem uma barraca.  
OPÇÂO 1 – Utilizando uma Forquilha da arvore ou grade/tela atravessar uma vara e apoiar a outra 
ponta noutra Forquilha. Encostar algumas varas equidistantes 15 centímetros na posição vertical 
amarrando na Travessa com sisal. Depois deverão atravessar galhos verdes de um dedo de espessura 
formando quadrados de 15 a 20cm. Depois usar ramos e folhas para encher os quadrados. (imagens 
1) 
OPÇÃO 2 - Utilizando uma Forquilha da arvore ou grade/tela (arvore e melhor pois pode montar 4 
barracas ao mesmo tempo) Amarra um sisal e estende por três metros fixando no chão a outra ponta 
com espeque. Joga uma lona ( a preta e mais barata e o sisal grosso suporta) sobre o sisal e fecha as 
laterais conforme demonstra a imagem 2. 
OPÇÃO 3 – Utilizando uma haste de 1,3 fixa ela no chão e a partir dali coloca uma lona pela beirada e 
no meio da mesma (não no centro da lona). Utilizando 3 espeques, fazer a fixação das pontas da lona 
dobrando as pontas de acordo com as imagens 3. 
 

Fundo de cena: Barracas simples permitem dar abrigo do sol e do sereno.  

Materiais necessários para aplicação do módulo: (Detalhar itens, quantidades e orçamento previsto) 
Sisal – Lonas - Varas ou hastes – galhos e ramas – Espeques – Forquilhas 

Dicas: Faça grupos de três ou quatro jovens em cada barraca. Se tem tempo e material faça a primeira 
opção. Se estiver numa quadra a opção 2 e indicada substituindo os espeques por pedras. Deve 
considerar que as equipes deverão desmontar as barracas. 
Leve material pronto e talvez martelos de borracha para os espeques. 



 
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: 
Cuidado com o uso do martelo 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE 

Elaborada por: Gilmar Sielski 

Grupo Escoteiro:                São Luiz Gonzaga                                             Região:            Numeral: 

e-mail:                                                                                                                    Tel.: 

Revisado pela Comissão do RL – 06/08/19 
 
 

 



 

 
 



 

 
 



 



 

 


