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Local: à definir 
 
Duração: 40 minutos 
 
Recursos materiais necessários: 
 

Material 

Papel rascunho 

Quantidade 

1 por lobinho 

Caneta ou lápis 1 por lobinho 

Cupcakes já assados 1 por lobinho 

Confeitos 

Escova de dente 

Tinta Guache 

Folhas de sulfite para os dentes 

Em quantidade 

suficiente  

1 por lobinho 

1 pote 

1 por lobinho 

 
 
Número mínimo e máximo de participantes: 6 a 24 
 
Descrição da atividade: 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS: O filme retrata 2 assuntos fundamentais que serão trabalhados na 

base: caráter e higiene dental. 

 

NUMERO COMPETÊNCIA 

FICHA BOA IDEIA 

RAMO LOBINHO 

Área de Desenvolvimento enfatizada: 

Caráter 
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F1 Conhecer os cuidados básicos de higiene que protegem a sua saúde 

C3 Demonstrar que é capaz de manter o bom humor em um momento de 
dificuldade 

Especialidade Cuidados Bucais 

NUMERO COMPETÊNCIA 

4 Descrever como a cárie se desenvolve 

9 
 Explicar o que ignifica consumo inteligente de açúcar  

Especialidade Confeitaria 

NUMERO COMPETÊNCIA 

6 Preparar um doce a partir de uma receita fornecida pelo examinador 

9 
 Conhecer as principais normas de higiene na manipulação de alimentos 

durante a preparação de doces 

 

 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE E FORMA DE APLICAÇÃO: 

FUNDO DE CENA: O filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, onde eles serão convidados a entrar 

na fábrica se conquistarem o direito de entrar. 

DESENVOLVIMENTO: Os lobinhos serão recebidos por um escotista que explicará em qual base 

estão e que para conquistar o direito de entrar na fábrica eles terão que cumprir um desafio.  

 Atividade 1 – Feitiço vira contra o feiticeiro (10 minutos) 

Os lobinhos se posicionam em círculo. É dado um papel para cada lobinho, que terá que escrever um 

desafio para que seu colega do lado direito faça. Após todos escreverem eles descobrem que na 

verdade quem terá que fazer o desafio é quem escreveu. Cumprindo o desafio que tinha desejado 

para o amigo ele ganha o direito de entrar na Fábrica. (10 minutos). 

Atividade 2 – Na Fábrica (20 minutos) 
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Ao entrar na Fábrica (ambiente decorado para isso), eles recebem instruções de higiene e de como 

decorar o cupcake. 

Escolher um determinado ingrediente (preferencialmente o mais gostoso) que estará contado, eles 

poderão utilizar somente a quantidade determinada. E deixar que façam o confeito livremente.  

Observar se eles conseguem pegar somente o que é permitido. Caso alguém utilize mais que a 

quantidade permitida, terá que trocar seu cupcake com quem ficou sem. 

Atividade 3 – Fazendo as pazes com o dentista (10 minutos) 

Terminando o cupcake eles saem da fábrica e os velhos lobos falam sobre o consumo consciente de 

açúcar e a cárie, fazendo um paralelo com o porquê os pais não deixam comer muitos doces. 

Terão dentes espalhados nas árvores (sulfite com desenho de dente em sacos, ou plastificados) sujos 

com tinta. Eles terão que escovar esses dentes até limpar. 

 
 

Ficha elaborada por:  GEAR Thalia                          Publicada em: 15/06/2018 

 
 


