FICHA BOA IDEIA

RAMO LOBINHO
Área de Desenvolvimento enfatizada:

Afetivo, intelectual e físico
Local: Campo aberto
Duração: 30 minutos
Recursos materiais necessários:
- Fantasias para os chefes: Jack Frost, Coelhão, a fada do dente e norte.
- Túnel feito de bambolê e TNT
- Placa de madeira, escada, ou papelão para formar uma ponte.
- Caixa grande com bolinhas de piscina (plásticas) ou tampinhas de garrafa pet, ou algo similar.
- Caixa de papelão média, forrada de papel de presente
Número mínimo e máximo de participantes: Até 40 lobinhos
Base com fundo de cena sobe o filme: A origem dos guardiões.
Descrição da atividade:
Personagens: Jack Frost, Coelhão, a fada do dente e norte.
Recepção: Jack Frost
Um escotista fantasiado de Jack Frost receberá os lobinhos na base e os posicionará em círculo,
sentados no chão e fará uma introdução.
Conversará sobre quem já viu o filme, o que mais gostou, sobre o mundo da magia do universo
infantil (papai Noel, coelho da páscoa, fadas,...)
Depois de conversar, explicar que ele é Jack e foi convocado para ser um guardião super especial.
Apesar de não saber bem ao certo o que fará como guardião, sabe que precisará de ajuda para
vencer esta tão grande e tão desafiadora missão. Para isto, fará uma mágica com seu bastão, e
transformará todos os lobinhos em Jack Frost.
A missão será iniciada.
Separará os lobinhos em 3 grupos que farão rodada nas 3 bases abaixo.

Base 1: A Fada do Dente
A fada dos dentes os receberá e dirá quanto trabalho tem para conseguir encontrar os dentes que as
crianças deixam embaixo do travesseiro. Falará da dificuldade de ir a muitas casas na mesma noite
para atender a todos os pedidos.
Assim como ela, eles terão o desafio de encontrar os dentes das crianças.
Em fila, um de cada vez, irá até uma caixa cheia de bolinhas coloridas, e deverá encontrar um dente,
voltar, deixar o dente no início da fila, e em seguida vai o próximo até que todos tenham ido.
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Observação: haverá bolinhas de cores diferentes, mas somente uma cor poderá ser recolhida para
representar o dente. Estar atento para que a cor escolhida para representar o dente, tenha o número
de bolinhas proporcional ou maior que o número de lobinhos participantes.
Base 2: Norte
Norte é o Papai Noel.
O escotista que conduzirá esta base estará fantasiado de Papai Noel.
Esta base será intelectual e social.
Os lobinhos formarão um círculo e sentarão.
O Papai Noel dará o presente para um lobinho e este deverá contar para todos qual foi o presente de
Natal que mais gostou em sua vida, ou que presente gostaria de pedir no próximo Natal ou ainda, se
fosse ele o Papai Noel, que presente mais gostaria de dar para o mundo ou para as crianças....
Após falar, passará o presente para o próximo e assim sucessivamente até que todos tenham
participado.
Base 3: Coelhão
O escotista que conduzirá esta base estará fantasiado do personagem “Coelhão’.
Receberá os lobinhos e explicará que passou um longo inverno, mas é chegada a hora de sair pelo
mundo para atender à todas as entregas de ovos da páscoa para as crianças.
Os lobinhos deverão seguir em fila, pulando com os pés juntos e as mãos unidas, imitando um
coelho.
- Deverão sair da toca do coelho (os lobinhos passarão dentro do túnel rastejando)
- Subirão e descerão colinas (colocar cordas no chão imitando o contorno de uma montanha e os
lobinhos deverão seguir pulando sobre a corda
- Passarão por uma ponte muito perigosa (colocar uma placa de madeira, escada, ou papelão,
formando a ponte).
- Opcional: Ao final do percurso o Coelhão entregará ovos de páscoa aos lobinhos (algumas balinhas
de jujuba para imitar o ovo de páscoa).

Ficha elaborada por: Marilei Bettoni

www.escoteirospr.org.br

Publicada em: 15/06/2018

