
 

 
FICHA DE ATIVIDADE 

 

Nome da Atividade: Tripé com nós 
 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 

Tipo: Aprender Fazendo 

Ramo: Lobinho 

Área de Desenvolvimento: intelectual, afetivo 

Número: 

 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade: até 24 lobos 

Tempo de duração da atividade: 45 m – 8’ Recepção/Separação; 23’ Instruçao e Montagem; 15’ Jogo 

Limite de jovens na atividade: 24 

Local onde será realizada a atividade: campo aberto, quadra de futebol 

Condições do local (destacar estrutura necessária): tenha um campo aberto 

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: 
Personagens: O Chico caipira (principal) e demais personagens do Sitio, conforme a quantidade de 
chefes... 
Chico e demais personagens 
Um escotista fantasiado de Caipira receberá os lobinhos em seu sítio (base) e os posicionará em círculo, 
sentados no chão e fará uma introdução e dá as boas vindas...etc... 
Inicia-se um pequeno teatro com a entrada dos demais personagens... iniciando o fundo de cena.. 
Os Lobinhos foram visitar o Campo, mas não sabiam o que fazer para se divertir no sitio, pois não tinha 
nenhum brinque de parquinho, Chico explica que viver em um sitio perto da natureza pode porporcionar 
altas aventura e conhecimento, como fabricar o seu proprio “parquinho” 

Base 1: Como montar um tripe de Bambu e suas utilizades. 
Aos pares e com orientação dos chefes, farão as amarras e montarão um tripe de bambu  e um 
pequeno de palitos de churrasco. 
 
Base 2: Montando e brincando no parquinho. 
Jogo 1 – Um tripe grande ficará no centro de um circulo, os lobos serão divididos em 4 matilhas, a 
uma distancia e mais ou menos uns 4 metros, ao sinal do chefe, o primeiro de cada matilha terá que 
lançar um bambole para encaixar no tripe, como um grande lança argolas  e assim por diante, vence 
a matilha que conseguir acessar mais bamboles.  
Jogo 2 – Separados por matilhas, farão um boliche utilizando tripes pequenos, feitos com os palitos. 
 

Fundo de cena: Brincando no Sitio com o Caipira.  
Materiais necessários para aplicação do módulo: Bambus - Palitos para algodão doce ou churrasco- 
barbande – sisal – tesouras - 4 Bolas de futebol - bamboles 



 
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 as pontas dos palitos, tesoura sem ponta. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE 
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