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COORDENAÇÃO DO RAMO LOBINHO
RECURSOS EDUCACIONAIS

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADE 05
HORA TEMPO
15h

ATIVIDADE

RESP.

5'

ABERTURA - Entrada de par cipantes na sala

Todos

15h05

10'

INSPEÇÃO - Lobinhos de camisa escoteira e os promessados também de lenço
SAUDAÇÃO À BANDEIRA - Bandeira Nacional em imagem em tela
compar lhada
ORAÇÃO
GRANDE UIVO

15h15

15'

JOGUINHO ONLINE GERAL - Trava-Línguas

15h30

15'

HISTÓRIA ‘’HISTÓRIA DE BAGHEERA’’

15h45

5'

BANHEIRO E ÁGUA

15h50

20'

HORA DAS MATILHAS

16H10

10'

ATIVIDADE MANUAL - Galinha

16h20

10'

JOGUINHO ONLINE GERAL - Se Equilibrando no Caminho da Jângal

16h25

5'

ENCERRAMENTO - Saudação à Bandeira / Oração / Grande Uivo e Caça Livre

Todos
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16h30

>> Descrição dos jogos e atividades nas próximas páginas.
>> Baixe a Apresentação Complementar clicando no ícone:
Material produzido pelo 75 RJ GE do Ar Baden-Powell
Programação de Atividade 05
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JOGUINHO ONLINE GERAL - Trava-Línguas
Fundo de Cena: Na Jângal, Baloo ensinou a Mowgli não só a Lei, mas as Palavras-Chave pra se comunicar
com os outros animais, como Chill, Kaa, entre outros. Isso salvou a sua vida no episódio das Caçadas de Kaa. Mas, às
vezes, a língua trava!
Desenvolvimento: Os lobinhos par cipantes são divididos em 2 grupos. A um lobinho do primeiro grupo é
apresentado o desaﬁo de um trava-língua. Se acertar, marca um ponto. Se errar, passa-se a um lobinho do outro
grupo e assim vai alternando até que acertem.
1- Caixa de graxa grossa de graça.
2- Um prato de trigo para três gres tristes.
3- Se cada um vai à casa de cada um É porque cada um quer que cada um lá vá. Se cada um não fosse à casa
de cada um É porque cada um não queria que cada um fosse lá.
4- O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Qual caqui que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui.
5- A aranha arranha a rã. A rã arranha a aranha. Nem a aranha arranha a rã, nem a rã arranha a aranha.
6- O peito do pé de Pedro é preto. Quem disser que o peito do pé de Pedro é preto tem o peito do pé mais
preto do que o peito do pé de Pedro.
Material: Nenhum
Obje vo: Quebra-gelo

HISTÓRIA ‘’HISTÓRIA DE BAGHEERA’’
Apresentação sobre a história com Apresentação Complementar 05
Material: Apresentação Complementar 04

HORA DAS MATILHAS
1. Os lobinhos serão separados nas salas por ma lhas. Receberão, em suas ma lhas, as orientações dos
seus chefes-tutores...
2. Apresentação da A vidade do Telefone sem ﬁo por link.
3. Discussão com os lobinhos sobre a história original e diﬁculdades de comunicação.

ATIVIDADE MANUAL - Galinha
Desenvolvimento: Confecção de instrumento em forma de cuíca que faz som de galinha.
Material: Copinho de iogurte com furo inferior, barbante, pedaço de vela.

JOGUINHO ONLINE GERAL - Se Equilibrando no Caminho da Jângal
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Desenvolvimento: O lobinho deverá equilibrar o seu Guia do Caminho da Jângal na cabeça e cumprir
algumas tarefas mantendo-o equilibrado na cabeça. Se deixar o livro cair, o lobinho deverá retornar ao ponto de
origem e retomar a tarefa.
1. Pegar a própria escova de dentes no banheiro.
2. Pegar uma colher na cozinha.
3. Pegar um livro da escola no quarto.
Material: Guia do Caminho da Jângal ou outro livro, se não o ver.
Obje vo: Equilíbrio, agilidade e senso de direção.
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