
 

 
FICHA DE ATIVIDADE 

 
Nome da Atividade: Barracas Iglu 

 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 

Tipo: 

Ramo: Lobinho 

Área de Desenvolvimento: Intelectual 

Número: 

 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade: 04 pessoas 

Tempo de duração da atividade: 40’’  

Limite de jovens na atividade: 32 

Local onde será realizada a atividade: ao ar livre 

Condições do local (destacar estrutura necessária): 
Locais deverão ser: 
Elevados, planos e secos; 
Protegidos do frio, do vento e do calor; 
Cuidados com a barraca: 
- Ao armar e desarmar não pise calçado em cima do tecido. 
- Ao desarmá-la, procure limpar e secar seu interior  e exterior. 
- Periodicamente, estenda-a no sol para preveni-la do mofo. 
- Tome cuidado com substâncias que possam danificar a barraca como: óleos, detergentes e 
repelentes 
  

Objetivos da atividade: 
Os jovens aprenderão a montar uma barraca iglu, juntamente com seus chefes 
 

Objetivos educativos que podem ser atingidos: 
Demonstra interesse por conhecer e aprender. 
Desenvolve capacidade para pesquisar, interrogar e descobrir as causas dos fenômenos que observa e 
soluções para pequenos problemas. 
 

Descrição detalhada da atividade: 
Nesta atividade será necessário 04 barracas e 04 chefes para 32 lobinhos. 
Com o auxílio da cobra Kaa, eles aprenderam as partes de uma barraca e a seguir a ordem de como 
montá-las. 
Como armar uma barraca: 
- Observe o chão; 
- Separe as partes: corpo, hastes, espeques e sobretudo. 
 - Um a um irão  colocar  as partes de um barraca, abra o quarto no chão, passem as varetas maiores 
pelas guias identificadas no quarto fazendo o “X”, colocando as pontas nos orifícios de metal nos 



 
cantos do quarto elevando o centro. Amarre o teto do quarto no cruzamento das varetas. Fixe com 4 
espeques o quarto. 
Jogue o sobretudo ou toldo sobre o quarto atentando para o lado da frente. Amarre o toldo nas 
varetas (quatro cantos) evitando que fique sobre os encaixes das varetas. Fixe os cantos do toldo no 
chão com espeques, sempre de forma alternada (quatro cantos), em seguida passe a prender com 
espeques a parte baixa do toldo afastando do quarto o quanto puder (tres lados), e em seguida puxe 
os tirantes que vem da parte superior (tres pontos acima dos pontos baixos das laterais) afastados até 
60cm da barraca. Verifique se o toldo não ficou encostado no quarto. Fixe com um ou dois espeques a 
parte da frente onde há o zíper central.  
Como desmontar uma baraca:  
Faça a desmontagem no sentido inverso, previamente limpando o interior das barracas e fechando os 
ziperes e depois  ir tirando as partes ao inverso e a seguir dobrando-as e ir colocando em seus devidos 
lugares,  as partes das barracas; Os espeques devem ser acondicionados no saco próprio para não 
danificar as barracas.   
 

Fundo de cena: 
A cobra Kaa chegou de mansinho, e viu vários lobinhos tentando montar umas barracas, eles estavam  
enrolados e não sabiam o que fazer com aqueles “panos”. 
Cobra Kaa com sua astúcia e experiência mostrou e explicou as partes de uma barraca e a seguir com 
muita calma  e cautela foi montando com os lobinhos. Um a um foi colocando as partes da barraca,  
até que ela ficasse pronta. 
Foi explanando sobre os cuidados com as mesmas e bem como a segurança ao uso de barracas. 
A desmontagem segue alguns cuidados básicos: os espeques deve ficar embalados para não furar as  
barracas. Deve-se limpar as barracas antes de guardá-las. 
 

Materiais necessários para aplicação do módulo: (Detalhar itens, quantidades e orçamento previsto) 
04 barracas devidamente completas (sem custo); 
Balas  para os jovens R$ (a calcular). 
 

Dicas: Use tufos de sisal para limpar espeques antes de guarda-los  
 

Como avaliar esta atividade: 
Avaliação durante a atividade,  com  chefia observando o tempo todo. Também com os jovens. 
 

Experiência da minha Seção sobre esta atividade: 
Os jovens gostaram muito de montar e desmontar e guardar as barracas.  Da organização apresentada 
pelos chefes,  bem como da colaboração de todos lobinhos e dos pais de apoio. 
A seção precisou do auxílio dos 02 pais de apoio para esta atividade, realizada ao ar livre, na  praça, 
situada numa avenida movimentada. 
 

Recomendações adicionais: 
Recomendável para jovens acima de 09 anos de idade; 
Quantidade de chefes para atividade; 
 

 

ESQUEMA DE SEGURANÇA / EMERGÊNCIA 



 
Detalhar abaixo o esquema de segurança / emergência necessários para operar a atividade: 
Não deixar ao alcance dos jovens: fogo, velas, facas, canivetes ou martelos. 
Sinalizar as cordas das barracas com pedaços de TNT coloridos. 
Manter os   jovens com sua Matilha o tempo todo, juntamente com a chefia. 
Não deixar os jovens correr por entre as barracas. 
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