
 

 
FICHA DE ATIVIDADE 

 
Nome da Atividade : Bandeira de Seeonee 

 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 

Tipo: Jogo técnico 
Ramo: Lobinho 

Área de Desenvolvimento: Intelectual  

Número: I6 e I16 
 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade: 6 chefes 

Tempo de duração da atividade: 45 
Limite de jovens na atividade: 36 

Local onde será realizada a atividade: campo aberto 

Condições do local (destacar estrutura necessária): 
A atividade deverá ocorrer em um ambiente preferencialmente plano, com uma estrutura onde se possa 
hastear uma bandeira. Não precisa necessariamente ser um mastro, mas uma árvore ou outro suporte 
para este fim. 
 

Objetivos da atividade: 
Jogo intelectual para a fixação da amarra volta do fiel, nó direito e nó direito alceado. 
 

Objetivos educativos que podem ser atingidos: 
A atividade será trabalhada em dois momentos: 
No primeiro com a instrução do nó direito, nó direito alceado e volta do fiel. 
 
No segundo será realizado jogo de fixação onde os lobinhos, de forma cooperativa deverão fazer os nós  
conforme instrução passada. 
 



 
Descrição detalhada da atividade, Preparação:  
Posiciona-se cadeiras ou qualquer outra estrutura de suporte, no qual as cordinhas, após colocadas, 
limitarão um corredor que deverá levar ao mastro. 

 
 
1ª Etapa: 15 minutos: 
Ao receber o grupo de jovens participantes, os chefes primeiramente deverão entregar cordas com cerca 
de 50 cm, com a mesma espessura. 
Em seguida passa a instrução sobre os nós direito, direito alceado e volta do fiel. 
 
2ª Etapa: 30 minutos: 
 
1 - Forma-se duas filas, uma para as cadeiras (suporte) do lado direito, outra para as cadeiras do lado 
esquerdo 
2 - Pede-se dois voluntários para iniciar a amarra da volta do fiel nas duas primeiras cadeiras; 
3 – Um lobinho por vez, em sequência, vai até a ponta da última corda amarrada, e faz o nó direito. 
4 – Encerra quando a última corda for colocada na última cadeira de cada fileira, com a amarra volta do 
fiel. 
 

 
5 – Dois próximos lobinhos devem fazer, um em cada ponta da bandeira, o nó direito alceado. 
6 – A atividade termina com o hasteamento da bandeira com os dizeres “ Seonee”. 
 

Fundo de cena: 
Depois que o Mowgli voltou para a alcateia, ele teve várias ideias com atividades. 
Ele elaborou uma nova estratégia para se tornar vencer Sheri-Khan. Para ele, o que falta para seu 



 
plano dar certo, é hastear uma bandeira para que todos saibam que ele esta de volta. 
 
Porém, ele precisa de segurança para que seu plano dê certo, ou seja, ele precisa da ajuda dos 
lobinhos para amarrar os nós, a fim de evitar que Sheri-Khan invada a Roca de Conselho e impeça seu 
hasteamento. 
 

Materiais necessários para aplicação do módulo: 
(Detalhar itens, quantidades e orçamento previsto) 
Quatro cadeiras ou suporte para os nós 
Uma bandeira com os dizeres “SEEONEE” (O tamanho da bandeira pode variar, mas sugiro que suas 
medidas sejam de 98 cm de comprimento por 68 cm de largura) 
Cordinhas, com tamanho de 50 cm, de mesma espessura, de quantidade condizente com o número de 
participantes 
 

Dicas: 
Um lobinho pode e deve ajudar outro com dificuldade ao fazer os nós. 
A drissa já deve estar oposta no local do hasteamento, apenas com as pontas soltas para que os lobinhos 
possam fazer os nós 
Decorar bem o local com o tema do ARL 
 

Como avaliar esta atividade: 
A Avaliação será realizada nos nós realizados, bem como, na cooperação dos lobinhos na participação da 
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 
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