
 

 
FICHA DE ATIVIDADE 

 
Nome da Atividade: Baloo quer mel 

 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 
Tipo: Instrução 

Ramo:Lobinho 

Área de Desenvolvimento: Intectual 

Número: 
 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade: 6 

Tempo de duração da atividade: 60 
Limite de jovens na atividade: 40 

Local onde será realizada a atividade: área de Grama ou sala 

Condições do local (destacar estrutura necessária): espaço para os jovens receberem instrução  
 

Objetivos da atividade: Habilidade, destreza e atenção . 
 

Objetivos educativos que podem ser atingidos: Nó direito e de Escota. 
 

Descrição detalhada da atividade:   
Atividade 1 – O Sisal amarrado entre duas arvores, e pendurado nele 2 adriças por participantes,  
Atividade 2 – Outro Sisal amarrado na parte alta de uma arvore (duas delas ou dois lados) com uma 
adriça por participante amarrada.  
Com os desenhos dos nós em grandes cartolinas (para grupos menores) para verem a sequencia e 
como fica o nó. Conta que havia um lago (segura a adriça em forma de argola com a mão esquerda) e 
neste lago vivia uma cobra, e a outra adriça sai pela abertura da mão e da com a adriça a volta da mão 
e passa pelo pulso e retorna ao lago  
Ao sinal do chefe os Lobinhos correm com suas adriças para dar o nó na adriça pendurada ou no varal 
ou no cipó. 
  

Fundo de cena: Mowgli quer ajudar Baloo a pegar favos de mel que estão em cima do morro e ele não 
tem uma corda grande somente pequenos cipós. Os Lobinhos receberão estes cipós (adriças) e o 
Mowgli vai usar o cipó, colocando os dedos dos pes nos nós para fazer de escada e escalar o cipó. 
 
Materiais necessários para aplicação do módulo: Duas adriças para cada jovem, Rolo de Sisal para 
amarrar em arvore. Usar Bambus (2) se não tiver arvore ou for em sala. 
 

Dicas: Os lobinhos mais velhos ajudam a ensinar os mais novos – Nos direito no cipó e Nó de escota 
no varal. 

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: Maria Aparecida da Silva 
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