FICHA BOA IDEIA

RAMO LOBINHO
Área de Desenvolvimento enfatizada:

Físico – Social - Intelectual
Local: ao ar livre
Duração: 30 minutos
Recursos materiais necessários:
- cordas com bolinha de espuma em uma das pontas
- estrutura para amarrar as cordas com bolinhas
- cabos para montar uma falsa baiana
- equipamentos de segurança (cadeirinha, capacete)
- tábua estreita fazendo uma ponte
- recipientes com uma lembrancinha dentro (cálice)
- perguntas / charadas sobre a Jângal
- chapéu de Indiana Jones (pode ser um pra cada lobinho inscrito, de presente, ou um pra cada
membro da matilha para devolver no final da base).
Número mínimo e máximo de participantes: xxx
Descrição da atividade:
Atravessar um campo para recuperar o santo graal, cálice usado na última ceia.
Fundo de cena: Filme “Indiana Jones e a Última Cruzada”. Falar sobre o filme, sobre o santo graal e
coloca-los como se fossem o Indiana Jones, falando que Indiana Jones foi escoteiro quando jovem.
Cada lobinho atravessa uma pista. Chegando ao final, escolhe um cálice a partir de uma charada.
Acertou a resposta, recebe o santo graal (pode ser bala, pirulito, ou qualquer lembrancinha)
A pista:
- Sopro de Deus – algumas cordas penduradas com bola de espuma no final (as lanças), balançando.
Tem que atravessar e tentar não ser atingido pelas bolas de espuma.
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- Palavra de Deus – passar por uma falsa baiana e no final montar uma palavra usando as letras
espalhadas. (Espalhar pelo campo letras suficientes para formar algumas palavras)
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- Caminho de Deus – passar por uma ponte, feita de tábuas estreitas, sem apoiar os pés no chão,
com os olhos fechados (ajudados por um chefe).

- Santo Graal – perguntas sobre a Jângal. Respondeu certo, ganha “o prêmio”. Respondeu errado
pode pedir ajuda, assim todos ganham no final.
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