
 

 
 

FICHA DE ATIVIDADE 

 
 

Nome da Atividade: “ASSIM COMO FRANCISCO” 

 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 
Tipo: culto  

Ramo: lobinho 

Área de Desenvolvimento: espiritual 

Número:  
 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade: 8 adultos 

Tempo de duração da atividade: 30 minutos 

Limite de jovens na atividade: 24 a130 

Local onde será realizada a atividade: a definir  

Condições do local (destacar estrutura necessária): 
 
Espaço aberto se tempo bom ou local  coberto  em caso  de chuva que seja possível 130 

lobinhos juntos 
 

Objetivos da atividade:  

1- Reconhecer que o Amor é o sentimento que identifica os verdadeiros missionários do 
Bem.  

2- Compreender que as orações são maneiras de se comunicar com Deus. 
3- É capaz de perceber e de valorizar atitudes positivas dos companheiros e de outras 

pessoas, sem distinção de crenças religiosas. 

Objetivos educativos que podem ser atingidos: 
E.15- conhecer a história de Francisco de Assis e sua visão da natureza e das pessoas, 
inclusive o episodio  como  o lobo de Gubbio. 
 
Descrição detalhada da atividade: 
OPCÃO 1: 
Chamar 2 lobinhos voluntários de cada Alcateia e dizer que cada um deles  ’’é obra  única 
do criador’’ Coloca em sua roupa uma etiqueta escrita ’’ Você é muito importante’’ 
Um lobinho segurara os adesivos a serem entregues aos demais da Alcateia e o outro 
lobinho irá escolher mais 1 e irão fazer o mesmo dizendo, de coração, o quanto ele é 
importante, e colam a etiqueta, e assim sucessivamente. Até todos estarem com a 

etiqueta no peito. 



 
 
O Coordenado promove uma reflexão: Pedindo que apenas pensem e da exemplos 
Somos importantes em que?  
O que nos torna importantes? 
Será que é melhor estar ao lado de pessoas importantes e sem amor no coração, 
Ou com amor no coração e pouco importantes? 
 

OPÇÂO 2: 
Em circulo: 
 

Os participantes são convidados pelo coordenador a andar pelo círculo se olhando, 
enquanto uma música toca.  
Quando o som parar, escolhem um par e ficam ao lado dele (a). Cumprimentam-se de 

alguma forma, com algum gesto (aperto de mão, abraço, etc.). 
Colocar novamente os pares a andar pelo círculo (desta vez são os dois andando 

juntos). Assim que  a música parar, devem se associar a outro par, se cumprimentam 
novamente.  (ficando  o grupo com quatro pessoas). 
Os participante do grupo composto de quatro pessoas  terão que conversar, e cada um 

irá  falar o que mais gosta de fazer para se sentir importante (ex. cooperar, ajudar, 
aprender, ensinar, brincar, colaborar,  etc..) ( os adultos irão ajudar os grupos),  depois 

que cada um falar, terão que escolher apenas uma ação sobre  sua importância na 
vida.   

Cada grupo  irá falar ou escrever  com canetinha em cartolina ou folha sulfite a sua 

palavra para os outros grupos.   
Entregar um cartão para cada um e cantar juntos a música Oração de São Francisco 
 

                           



 

 
Terminar falando  

Todos nós temos também uma missão, mesmo pequena, a desempenhar: sermos 
cada dia melhor que fomos no dia anterior. 

 

Fundo de cena: A História de Francisco de Assis  
 

Francisco de Assis é um personagem importante na vida da Alcateia, pois ele foi escolhido 
como padroeiro dos lobinhos. Recebeu este título porque tinha grande carinho e respeito 
pelos animais e pelo seu semelhante. Por isso, o dia dos lobinho é comemorado em 04 de 

outubro, no dia de Francisco de Assis. 

 
 
Francisco nasceu em 1182 na Itália, em uma aldeia chamada de Assis, por isso ficou 
conhecido como Francisco de Assis. Foi um rapaz normal, de família rica e boa vida, 

exagerava em festas, desperdiçava seu dinheiro, era preguiçoso e não gostava de estudar. 
Tinha um sonho de ser herói, por isso se alistou para a guerra. Ao adoecer na guerra, 

refletiu sobre a vida inútil que havia levado até então. Quando retornou pra casa, já 
melhor de saúde, decidiu mudar o rumo de sua vida. Ele ficou conhecido pela sua doação 
ao próximo e pelos cuidados com os animais e plantas. Era então um homem que 

promovia a paz, o diálogo entre as pessoas e comunidades, ajudava os doentes e a todos 
que necessitassem. Abriu mão de sua riqueza familiar pra viver uma vida de pobreza e 

trabalho ao próximo. Foi fundador da ordem dos frades Franciscanos. Houve um episódio 
em que um lobo feroz andava rondando o vilarejo de Gúbbio e atacando os animais e até 
mesmo os homens. Todos tinham medo do lobo e evitavam andar pelos campos 

desarmados.  Foi então que Francisco foi até o animal e conversou com o lobo, pedindo 
que não mais atacasse o vilarejo. O lobo em sinal de humildade agachou aos pés e apoiou 
a pata sobre a mão estendida de Francisco. Francisco levou o lobo até a praça central do 

vilarejo e mostrou a todos que ele não mais atacaria os homens, mas que deveria ser 
devidamente alimentado. Francisco de Assis ensinava as pessoas a pensarem primeiro no 

próximo, a serem limpos de alma e a dizerem sempre a verdade. Se você se lembrar da lei 
do lobinho vai perceber que acreditamos nas mesmas ideias, as quais tratam de respeito, 
paz, bondade, solidariedade, caridade e amor. Francisco dizia que devemos ser 

verdadeiros conosco e com Deus, assim teremos poder de realmente ajudar o próximo e 
sentirmos que fazemos a diferença. 
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Materiais necessários para aplicação do módulo: 
(Detalhar itens, quantidades e orçamento previsto) 
 
 1 Som potente , etiquetas escrito’’ Você é muito importante’’(1 por jovem), 
cartões com a letra da oração de São Francisco (1 por jovem), cartolina ou folhas sulfite, 
canetinhas 
orçamento:   etiquetas – $50,00  
                        folha sulfite 500 folhas - $25,00  
                          xerox da oração - $40,00 
 total:$ 115,00 
 
 
Dicas: Sugestão dependendo do número de lobinhos participando dividir em dois grupos( 

Ex. se tiver 130 lobinhos ficaria 65 para cada grupo) Assim fica mais fácil aplicar a 
atividade  

 

Como avaliar esta atividade: 
 
Através da participação dos lobinhos. 
 

Experiência da minha Seção sobre esta atividade: 
 
Não foi aplicada ainda 
 
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: Angela Patricia Berwig 
Grupo Escoteiro:    Takashi Maruo                                         Região:   Paraná         Numeral: 188 
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