
FICHA DE ATIVIDADE 

Nome da Atividade: Nós com Baloo 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 

Tipo: Atividade Regional 

Ramo: Lobinho 

Área de Desenvolvimento: Caráter, Social, Físico e Intelectual. 

Número: 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade: 

Tempo de duração da atividade: 1 hora e 30 minutos 

Limite de jovens na atividade: mínimo 6 e máximo 48 

Local onde será realizada a atividade: 

Condições do local (destacar estrutura necessária): Plano 

Objetivos da atividade: 
Resgatar a origem do Ramo Lobinho. 
Cooperação. 
Trabalho em equipe. 
Destreza. 
Habilidades Manuais (nós).  
Objetivos educativos que podem ser atingidos: 
Socialização e integração.  
Descrição detalhada da atividade: 
Os participantes ao chegarem na base, serão divididos em 3 grupos. 
Para cada subbase 30 minutos. 
- MOWGLI E O RESGATE DE BALOO 
Um urso, representando Baloo, será colocado em uma piscina de bolinhas. 
Para resgatar Baloo, os lobinhos devem formar uma grande corda (cada participante receberá um 
sisal de 1,5m) com o nó direito. 
Para que o resgate tenha sucesso, um participante do grupo, deve ser escolhido para entrar na piscina 
e amarrar nosso urso com o nó de aselha e desta forma iniciar o salvamento, que ficará muito feliz. 
O resgate de Baloo, será coordenado por Mowgli. 
- OS FAVOS DE MEL DE BALOO 
Baloo está com fome e se sentindo muito cansado. 
Mowgli pede ajuda aos lobinhos, para recolher favos de mel (balas penduradas com nó de escota 
alceado) e para pegá-los será necessário identificar o nó para soltar os favos. 
Os favos de mel serão colocados em potes de mel e distribuídos para cada participante no termino da 
base. 
- LABIRINTO DO BALLO 
A senha para entrar é um artigo da Lei do Lobinho. 
Para não ficar perdido, cada lobinho deverá se unir a outro, em uma grande corrente de nós. 
Quando todos estiverem percorrido o labirinto, o grito de vitória será “LOBO”!  
Fundo de cena: Mowgli está na Jangal participando da grande aventura com seu irmãos.  
Materiais necessários para aplicação do módulo: 
(Detalhar itens, quantidades e orçamento previsto) 
Sisal, potes,balas, um urso representando Baloo, labirinto simples, piscina com bolinhas.  



Dicas: O envolvimento dos adultos no fundo de cena fará toda a diferença para o resultado final da 
atividade. 

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 
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