XXII Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica
ÁGUA: O MUNDO QUE QUEREMOS !

Ficha técnica no. 2.1

TEIA AQUÁTICA
Objetivo da IMMA 2: Ecossistemas para todas as espécies
Objetivo didático: Ajudar os lobinhos a perceberem as relações entre as espécies no meio
aquático
Ramo: Lobinho
Materiais:
 Argolas,
 Cartões com imagens de animais ou plantas aquáticas
 Novelo de lã ou cordão
Modo de fazer:
Cada lobinho receberá uma argola, um cartão com imagens de animais, plantas ou
ecossistemas e formarão um círculo. Escolhido um cartão inicial, o participante receberá o
novelo e deverá dizer que relações existem entre os animais, plantas, ecossistemas do seu
cartão e os outros. Quando determinar outro participante com cujo cartão tem uma relação,
segurará uma ponta e entregará o novelo de linha para o integrante que porta o outro cartão,
demonstrando a ligação entre as figuras.
Este, por sua vez, deverá passar o novelo por dentro da sua argola e procurar um outro
cartão que se relacione com o animal, planta, ecossistema ou palavra que está representado
em seu cartão, passando o novelo para o participante e assim por diante.
A dinâmica termina quando todos os integrantes já estiverem envolvidos pela teia. Neste
momento pode-se fazer uma reflexão sobre a interdependência dos seres vivos nos
ecossistemas. Pede-se para uma pessoa mexer sua linha e vê-se todas as voltas da linha se
mexendo junto, já que a linha passa por dentro das argolas.
Avaliação
Para que a atividade atinja os objetivos da IMMA, faça uma breve discussão orientada com
algumas perguntas, por exemplo:
1.
2.
3.

Como as ações dos seres humanos afetam o habitat?
Os humanos estão preocupados sobre como suas ações afetam as criaturas que
vivem ao redor deles?
Se considerarmos como nossas ações afetam o meio-ambiente, nós deveríamos
tomar decisões diferentes? (Quanto mais consumimos, mais áreas precisam ser
desmatadas p/ produzir os bens de que precisamos !)

