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Evento: ARL 2018  
 
Tema: Cinema – Animação  
 

Local: Aberto  

 

Recursos materiais necessários: 10 arcos e flechas prontos, tnt nas cores (azul, branco, verde, 
amarelo, roxo) e 25 latas. 

Número mínimo e máximo de participantes: 12 MINIMO E 24 MÁXIMO 
 
 
Descrição da atividade: 
Utilizando o tema cinema, fazer várias bases sobre o filme UP ALTAS AVENTURAS. Como base em que 
conta a história de um possível escoteiro faz muitas coisas para conseguir o distintivo de ajudar um 
idoso e assim embarca em uma super aventura se relacionando com animais e com a natureza e 
fazendo novos amigos . 
A atividade pode ser distribuída em bases rotativas , cada base se conquista um distintivo claro que 
produzido de eva ou outro material barato . Divididos os lobinhos por matilhas mescladas. 
 
Exemplos de bases: 
1) Sinais de pista : passam por uma rápida instrução e terão de fazer um pequeno percurso 
observando as placas de sinais de pista tendo um mapa pequeno na mão. Ao final da base 
conseguem o primeiro distintivo. 
 
2) Pista de Cordas : respeitando as regras de segurança, lobinhos recebem uma breve instrução e 
partem para o desafio de passar em uma pista de cordas. Novamente ao final recebem o próximo 
distintivo . 
 
3) Palestra : passam por uma rápida palestra como por exemplo com algum Biólogo ou algo do 
gênero falando sobre a preservação de fauna e flora . Exemplo podemos falar sobre o lobo Guara 
sobre Guarapuava. 
 
4) Orientação : uma rápida instrução falando sobre meios de orientação até desde bússola até gps (o 
lobinho abre os olhos e os ouvidos ), depois podem também fazer uma pista de orientação curta 
(dependendo do espaço das atividades )ao final mais um distintivo.  
 
5) Alimentação : Uma orientação com um Nutricionista falando sobre a importância de uma 
alimentação saudável e a prática exercícios físicos e esportes. 
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6) Inclusão Social : algum profissional da área de assistência social falando sobreo assunto de uma 
forma dinâmica e em uma linguagem em que os lobinhos possam entender , sobre castas sociais 
onde podemos ajudar os menos desfavorecidos com boas ações e sobre a inclusão de pessoas com 
algum tipo de necessidade especial. Ao final os participantes podem participar de um jogo 
desenvolvido para que mostre que a união faz a força. Ao final mais um distintivo.  
 
A ordem dessas atividades pode ser alterada de acordo com a programação. Ao final os participantes 
podem ganhar um balão de Gás como no filme com uma casinha pequena pendurada no balão e a 
exibição do filme a noite, após a flor vermelha. 
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