Ficha de Atividade
Escoteiros Online

Nós para lobinhos
Informações
• Duração: 1 hora
• Custo: sem custo
• Local: Interno
• Participantes: junto com a sua família
• Ramo: Lobinho

Material
• Celular ou câmera para as fotos ou vídeos;
• Corda pequena ou média para fazer os nós.

Objetivo
A atividade tem como objetivo principal realizar atividades que faça que o jovem continue sua progressão
mesmo sem estar em sede. Os nós são importantes para o conhecimento técnico escoteiro das crianças, bem
como para o desenvolvimento da coordenação motora fina. A gravação de vídeo ou foto auxiliar na disseminação
do conhecimento e na divulgação do escotismo. A participação dos familiares também é importante pois tem a
finalidade de inserir os pais na proposta educativa do Movimento Escoteiro.

Antes de começar
Separe o material que será usado para fazer os nós e ache um local bem ventilado em sua casa para fazer os nós
junto com os seus familiares.

O jogo
A atividade consiste em fazer os nós que fazem parte da progressão do Ramo Lobinho. Os lobinhos e lobinhas,
junto com os seus familiares, deverão tentar fazer os nós que são propostos nesse documento e fazer um vídeo
ou uma foto da atividade para postar na rede social dos pais ou no Grupo Oficial do facebook do Ramo Lobinho
Gaúcho. Ao publicar sugerimos marcar os seus companheiros de alcateia e os Velhos Lobos nos comentários.
Atenção às orientações para gravação:
• O jovem pode aparecer sozinho ou com seus familiares no vídeo;
• O jovem deve estar uniformizado e com lenço no vídeo;
• O vídeo deverá ter de 1 a 2 minutos de duração;
• Ao iniciar o vídeo deve ser dito qual o seu Grupo Escoteiro e, no caso dos jovens, a Alcateia que faz parte.
Sugerimos que os adultos voluntários também façam o vídeo proposto e postem em suas redes sociais como
forma de incentivar a participação dos jovens.

Progressão desenvolvida
Ao realizar esta atividade os jovens estão desenvolvendo os seguintes itens da sua progressão pessoal:
• Desenvolvimento Intelectual: I6) Fazer os nós direito, direito alceado, aselha, de correr, saber para que servem
e aplicá-los numa atividade.
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Considerações
Compartilhe sua atividade no Grupo Oficial no facebook do Ramo Lobinho Gaúcho
em bit.ly/gruporamolobinhogaucho
Essa ficha de atividade foi desenvolvida pela Equipe Regional do Ramo Lobinho - RS.
Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail ramolobinho@escoteirosrs.org.br.

Nó Direito
O nó direito é um nó utilizado para unir cabos de
diâmetros iguais. Pode apertar tornando difícil o desate.
No escotismo, o nó direito é o símbolo da força e a união
da fraternidade mundial que une os escoteiros de todas
as nacionalidades, estando presente no símbolo da
Organização Mundial do Movimento Escoteiro.

Nó Direito Alceado
O nó direito alceado tem as mesmas propriedades
do nó direito mas, por ter uma alça, é um nó que pode
ser desfeito mais rapidamente, de maneira mais fácil.
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Nó de Escota
Serve para unir cabos de diâmetros diferentes ou
para unir uma alça a um cabo. O cabo mais fino é o
que deve ser usado para fazer as voltas em torno
da alça, que deve ser formada com o cabo mais
grosso. O nó de escota e o nó de escota alceado
são utilizados para prender as bandeiras na adriça
para hasteamento ou arreamento.

Nó Escota Alceado
O nó de escota alceado tem as mesmas propriedades
do nó de escota mas, por ter uma alça, é um nó que pode
ser desfeito mais rapidamente, de maneira mais fácil.

Nó de Correr
O nó de correr serve para unir com rapidez um cabo
a uma viga ou mastro. É um nó regulável, por isso é
utilizado para unir feixes de gravetos ou galhos.
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Nó de Aselha
O nó de aselha é feito na ponta de um cabo para
formar uma alça ou argola destinada a pendurar um
cabo ou suspender um objeto. Não pode receber
muito peso ou muita força pois pode se tornar difícil
de desfazer.

Volta do Fiel
O nó volta do fiel é utilizado como base de amarras.
Ele pode ser utilizado para amarrar um animal à
uma estaca, atracar um bote ao cais, etc. Utilize a
opção 1 se o objeto tem uma ponta acessível (como
uma garrafa) ou a opção 2 se não tem uma ponta
acessível (como uma árvore).

