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Informações da Atividade
Tipo: Ativo e Participativo
Ramo: Lobinho
Área de Desenvolvimento: Social, Intelectual, Fisico

pessoas necessárias: 
4 adultos

Tempo de duração da atividade: 
150 minutos

Limite de jovens na atividade: 
24

Local onde será realizada a atividade: 
a partir da residência de cada participante.

Condições do local (destacar estrutura necessária): 
Casa de cada um.

Objetivos da atividade: 
Manter a Alcateia em atividade durante o período em que estariam na UEL.

Objetivos educativos que podem ser atingidos: 
S17, S24, Culinaria item 2, Reciclagem item 5 e 6.

Descrição detalhada da atividade: 
Enviar aos pais a seguinte mensagem na forma tradicional (WhatsApp) com antecedência: 
“Boa noite pais da Alcateia2...amanhã às 15horas voltaremos as nossas atividades por este canal.... então esperem 
novas atividades junto aos Lobinhos e Lobinhas...estejam prontos a ajudá-los. Caneta, papel, celular e alguns 
resíduos. Não percam!!! Contamos com vocês!!! Melhor Possível!!! Pensando que eles não possuem aparelho celular, 
os aparelhos de vocês serão o canal de comunicação entre a chefia e eles, e entre eles e para isto montaremos 
grupo de WhatsApp de Matilha incluindo um chefe mediador e orientador. No horário coloca-se no grupo de pais 
foto do Chefe com Saudação e o Lema, e embaixo o chamado : Lobo!!Lobo!!!Lobooo!!! e aguarda 2 minutos com 
as reações, e em seguida começa: “Lembro aos pais que a partir de agora as respostas e atividades serão nos 
grupos de Matilhas: Primeira Atividade: pegue lápis e papel e poste a foto da folha preenchida no grupo da sua 
Matilha, a sequência da Palavra Cantada: Hoje é domingo, pede cachimbo.
Espera-se mais um minute e os chefes postam a atividade número dois e esperam as respostas do quebra gelo, 
e intercalando com a finalização das demais tarefas comentando positivamente a participação e desempenho de 
cada um além de estimular constantemente.

Atividades individuais:
2. Lobinhas e Lobinhos devem apresentar os utensílios necessários para fazer macarronada (vídeo).

3. Desenhar o Símbolo da Reciclagem e devem dizer as cores dos diferentes tipos de lixo (Metal, Papel, Vidro, 
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Plástico e Orgânico) e apresentar objetos da casa e qual é o destino certo para cada, e falar como é a separação 
do lixo reciclado em sua casa. (Vídeo)

4. Juntar 6 brinquedos de pelúcia, travesseiros ou almofadas colocá-los no chão ou sobre tapete deitar com os 
pés próximos a eles e nesta posição pegar um objeto e levantar e colocar além da sua cabeça, fazer isto com todos 
(foto ou vídeo) Mandar um vídeo demonstrativo.

5. Montar um objeto útil com material reciclado.(foto) Atividade manual e criatividade com o que tem a mão ou 
já tenha feito.

6. Por matilha - acertar entre eles - um pula corda 20 vezes, outro faz 20 polichinelos, outro 15 agachamentos 
com os braços esticados para frente, outro dá 15 pulos com a perna esquerda e 15 com a perna direita, e o ultimo 
10 flexões. (foto ou vídeo).

Materiais necessários para aplicação do módulo: Aparelhos celulares com vídeo e foto.

Dicas: Os Chefes deverão dar um retorno imediato para cada mensagem postada pelas crianças ou familiares. E 
constante incentivar os jovens a concluírem a sua atividade individual e a da Matilha.

Como avaliar esta atividade: O desempenho e interesse de cada um no cumprimento das tarefas.

Experiência da minha Seção sobre esta atividade: Sucesso na atividade.

Recomendações adicionais:  Não deixe de voltar ao grupo de pais elogiar a contribuição de todos eles e garantir 
que no sábado seguinte tentará manter os jovens ocupados com a mesma intensidade de hoje

Informações Sobre a Elaboração da Atividade:
Elaborada por: Gilmar Sielski
Grupo Escoteiro: GE São Luis de Gonzaga Região: PR Numeral: 08
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