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COORDENAÇÃO DO RAMO LOBINHO 
RECURSOS EDUCACIONAIS

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADE 01

Programação de Atividade 01
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HORA TEMPO ATIVIDADE RESP.

15h 5' ABERTURA - Entrada de par�cipantes na sala Todos

15h05 5'

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

15h10 10' JOGUINHO ATIVO GERAL - Vivo ou Morto

15h20 15' HISTÓRIA DE BADEN-POWELL (Apresentação Complementar 01)

15h35 5' BANHEIRO E ÁGUA Todos

15h40 10' JOGUINHO ATIVO GERAL - Economia de Energia e Água

15h50 10' HORA DAS MATILHAS - Economia Domés�ca

16h00 10' JOGUINHO ATIVO GERAL - Busca de Itens

16h10 5' ENCERRAMENTO - Grande Uivo e Caça Livre

16h15 -

CAÇADA - Durante a próxima semana, os lobinhos deverão preocupar-se com 
a economia de água e luz de suas casas, fiscalizando as torneiras pingando e 
os cômodos acesos de modo desnecessário.
Obje�vo: S18.

>> 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 

http://www.escoteirosrj.org.br/wp-content/uploads/2020/07/APRESENTA��O-COMPLEMENTAR-01.pdf


JOGUINHO ATIVO GERAL - Vivo ou Morto

 Fundo de Cena: Mowgli ao aprender a caçar Bagheera precisa, ora ser a�vo e atacar, ora fingir-se de morto 
para chegar perto de sua presa. 

 Desenvolvimento: As crianças agacham ao comando do MORTO. Ficam de pé ao comando do VIVO. Saem 
as crianças que errarem. 

 Material: Nenhum

 Obje�vo: Atenção, agilidade, rapidez de raciocínio. 

HISTÓRIA DE BADEN-POWELL

 Apresentação sobre a história de Baden-Powell com Apresentação Complementar 01

 Material: Apresentação Complementar 01

 Obje�vo: S30

JOGUINHO ATIVO GERAL - Economia de Energia e Água

 Fundo de Cena: Baloo estava ensinando a Mowgli como usar os recursos da Jângal com economia e sem 
desperdício. E os lobinhos, fora da Jângal, como poderiam ajudar na economia da casa?

 Desenvolvimento: 

 1. Os lobinhos têm 2 minutos para percorrer toda a casa, quartos, cozinha, área, sala e encontrar cômodos 
que estejam com a luz acesa e sem ninguém dentro. Devem apagar as luzes desses lugares e voltar pra junto da 
alcatéia, dando o seu relato do que encontrou. 

 2. Os lobinhos têm 2 minutos para percorrer toda a casa, banheiros, cozinha, área, procurando se há 
alguma torneira pingando sem uso, pois isso significa desperdício de água. Devem fechar essas torneiras e voltar pra 
junto da alcatéia dando o seu relato do que encontrou. O chefe pode falar nesse momento da economia de água 
fechando-se bem as torneiras e demorando menos no banho.

 Material: Nenhum

 Obje�vo: Atenção, agilidade, rapidez de raciocínio. 

HORA DAS MATILHAS - Economia Doméstica

 1. Conversa com os lobinhos sobre a necessidade de sermos mais econômicos nesse período de 
ISOLAMENTO SOCIAL, pois aumentaram muito os gastos com luz, gás e água em casa, já que a família está restrita 
ao lar, sem poder sair. E o lobinho deve estar sempre alerta a essas novas necessidades desses nossos tempos.

 Obje�vo: S18

 2. Reforço a fazer uso dos Guias do Caminho da Jângal e interesse por Especialidades

JOGUINHO ATIVO GERAL - Busca de Itens

 Fundo de Cena: Baloo ainda con�nua procurando itens para dar exemplos a Mowgli de como aprender a 
escrever...

 Desenvolvimento: Os lobinhos têm 1 minuto para encontrar 1 item de acordo com a solicitação,

trazer para o local da reunião em sua casa e mostrar para a alcatéia.

  1. Um item no banheiro que comece com a letra E.

  2. Um item da cozinha que comece com a letra C.

  3. Um item da área de serviço que comece com a letra P.

  4. Um item no quarto de dormir que comece com a letra T.

  5. Um item no banheiro que comece com a letra S.

 Material: Papel para anotar (chefes)

 Obje�vo: Atenção, agilidade, rapidez. 
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