
 

 
 

FICHA DE ATIVIDADE 

 
 

Nome da Atividade: Pista de Obstáculos 
 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 

Tipo: Mônica – Pista de Obstáculos 

Ramo: Lobinho 

Área de Desenvolvimento: Físico 

Número: F17 e F18 

 
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade: 6 adultos 

Tempo de duração da atividade: 45 a 60 minutos 

Limite de jovens na atividade: 24 lobinhos 

Local onde será realizada a atividade: ar livre 

Condições do local (destacar estrutura necessária): 
Ambiente que tenha pelo menos 3 (três) árvores (fortes) e também área plana. 
 

Objetivos da atividade: 
Desenvolvimento físico, destreza e agilidade. 
 

Objetivos educativos que podem ser atingidos: 
Desenvolver cada vez mais sua força, agilidade resistência e flexibilidade. Integra-se com entusiasmo em 
jogos coletivos respeitando as regras, sabendo ganhar e perder e zelando por sua segurança e pela dos 
companheiros. 
F17 – Percorrer uma pista de obstáculos preparada por um “velho lobo”. 
F18 – Passar em uma falsa baiana ou subir em uma árvore ou virar cambalhota/estrela. 
 

Descrição detalhada da atividade: 
Os velhos lobos deverão montar uma pista de obstáculos contendo: 
Uma falsa baiana com no máximo 1 (hum) metro de altura na parte de baixo; 
Uma pista de rastejamento com aproximadamente 5 (cinco) metros de comprimento; 
Um passeio do Tarzan; e 
Um local para cambalhotas. 
Os lobinhos deverão passar pela falsa baiana, fazer o rastejamento, o passeio do Tarzan e ao final, fazer 
uma cambalhota. 
Na falsa baiana, 3 (três) adultos. 
No rastejamento, 1 (hum) adulto. 
No passeio do Tarzan, 1 (hum) adulto. 



 
Nas cambalhotas, 1 (hum) adulto. 
 

Fundo de cena: 
Mowgli e Lobo Gris encontam Sheri-Khan em um local improvável  e o tigre encara os dois e e mais 
uma vez ameaça Mowgli ,mas ele e lobo Gris nçao se assustam e mentalmente relembra todos os 
caminhos que fizeram ate chegar ali, e decidem fugir pelo caminho mais complicado para que o tigre 
não consiga pegá-los. 
 

Materiais necessários para aplicação do módulo: 
(Detalhar itens, quantidades e orçamento previsto) 
3 cordas com capacidade de carga de pelo menos 10N. Duas para a Falsa Baiana e uma para o Passeio 
do Tarzan. 
1 rolo de sisal (fino) para o trançado da Pista de rastejamento. 
10 estacas de 60 centímetros para montage do trançado da pista de rastejamento. 
1 banquinho ou pequena escada para o Passeio do Tarzan. 
1 lona (4m x 3m) para as cambalhotas. 
 

Como avaliar esta atividade: 
Participação e interesse dos Lobinhos. 
 

Experiência da minha Seção sobre esta atividade: 
Esta atividade, desde que o velho lobo aplique com entusiasmo, atrai sobremaneira a atenção dos 
lobinhos. Muito atraente. 
 
Recomendações adicionais: 
Manter um adulto no início, um adulto acompanhando e um adulto ao final da Falsa Baiana. 
Por conta da pouca altura da Falsa Baiana, não é obrigatório o uso de cadeirinha, principalmente pelo 
acompanhamento de um adulto, todavia se puder ter pelo menos duas cadeirinhas pequenas é 
sempre bom. 
Os lobinhos sobem em no máximo três degraus da escala, agarra na corda com um nó na ponta e 
tenta fazer o passeio do Tarzan num curto espaço. 
A lona serve para os lobinhos fazerem a cambalhota.Se o chão (piso) estiver úmido, ao invés de 
rastejamento, pode ser feito a passagem por cima da pista de sisal ou utilizar de outra lona para 
rastejar. 
 

 

ESQUEMA DE SEGURANÇA / EMERGÊNCIA 

Detalhar abaixo o esquema de segurança / emergência necessários para operar a atividade: 
\Cabo de Segurança, cadeirinha mosquetão para a falsa baiana - tres jogos para agilizar 
Para o Tarzen cuidar com o lugar de possíveis quedas 
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