
 

 
FICHA DE ATIVIDADE 

 
Nome da Atividade: Cozinha Mateira 

 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 
Tipo:  

Ramo:Lobinho 

Área de Desenvolvimento: Fisico e Afetivo 

Número: 
 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade: 4 

Tempo de duração da atividade: 30 a 40 minutos 
Limite de jovens na atividade: 20 

Local onde será realizada a atividade: campo aberto 

Condições do local (destacar estrutura necessária): adequado para montar fogueira, mesa de apoio e 
torneira proxima 
 

Objetivos da atividade: Ensinar os Lobinhos a preparar duas receitas de comida mateira – ovo na 
laranja e banana assada com cobertura. 
 
Objetivos educativos que podem ser atingidos: F24 – Preparar uma refeição saudável em atividade 
com a Alcateia 
 

Descrição detalhada da atividade: Preparação de alimentos com orientação dos chefes: 
Ovo na Laranja – as laranjas já estarão cortadas(com a tampa e o miolo retirados para poupar tempo 
– os lobinhos irão quebrar um ovo dentro da casca, colocar uma pitada de sal e levar a casca para a 
fogueira onde ficará entre 5 e 10 minutos para cozinhar o ovo, 
Banana assada – os lobinhos irão cortar a banana ao meio no sentido do comprimento e colocar gotas 
de chocolate, ou somente polvilhar com açúcar e canela, embrulhar em papel alumínio e levar para a 
brasa de 5 a 10 minutos. 
 

Fundo de cena:  
 

Materiais necessários para aplicação do módulo: (Detalhar itens, quantidades e orçamento previsto) 
1 laranja por Lobinho, 1 ovo por Lobinho, 1 banana por Lobinho 
Lenha ou carvão – querosene e fosforo 
Mesa para apoio, faca, papel alumínio colheres, bacia para frutas, pegadores e assadeiras, Jarra, Mix. 
 

Dicas: 
 

Como avaliar esta atividade: Verificar se os Lobihos estão tomando cuidado com os materiais de 



 
corte, cuidados com a Higiene no desperdicio de alimentos alem de estarem dispostos a provarem os 
alimentos 
 
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: 
Manter brasido e chamas baixas – cercar o local do brasido com pedras ou material não inflamável. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE 

Elaborada por: Milena Budant Perottoni 

Grupo Escoteiro:  Santos Dumont                                                        Região: PR      Numeral:   20 
e-mail:         mila@souescoteiro.org.br                                                Tel.: 41 99650-2020 

 


