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FICHA BOA IDEIA

RAMO LOBINHO

Balões da Amizade - Caráter

Área de Desenvolvimento enfatizada:

Caráter

- Afetivo

Local:
Ar livre.
Duração:
15 minutos.
Recursos materiais necessários:
 Balões infláveis em número adequado para a quantidade de participantes e em numero de cores para
separar as matilhas/equipes que você deseja. Ex: 4 cores de baloes se você desejar separar em 4 equipes.
 Papéis com o nome das matilhas/equipes. Dentro dos balões não-inflados serão colocadas os nomes das
equipes. ex: 4 equipes: Mangue, Ikki, Jacala e Mor ... uma equipe para cada balão de forma equitativa,
mas sem correlação de equipe/cor, objetivo é que sejam misturados mesmo. Ex: num balão amarelo,
um terá o papel com o nome mangue, em outro balão amarelo com o Ikki e assim sucessivamente.
 Os balões serão entregues não inflados para os lobos.
Número mínimo e máximo de participantes:
É um jogo de separação. Sem limitações.
Descrição da atividade:
1. Cada lobinha(o) participante receberá uma bexiga não-inflada com uma equipe não associada a cor do
balão.
2. Eles serão organizados em um grande círculo.
3. Solicite que eles inflem os balões (com o cuidado de não estourá-los).
4. Eles deverão amarrar a boca dos balões, e ao comando do escotista, eles deverão passar os balões um
para o outro “ tipo o jogo batata- quente” (use uma música cantada para animar o momento).
5. Em determinado momento, pare a musica e peça que eles se separem de acordo com a cor do balão,
eles vão tentar se juntar por afinidade, não se preocupe e nem tente impedir.
6. Depois que se separam por cor do balão, explique que o nome da sua equipe esta dentro do balão, peça
que eles estourem os balões e vejam o nome da sua equipe e finalmente se dividam...
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Áreas de desenvolvimento trabalhadas
C3 - Demonstrar que é capaz de manter o bom humor em um momento de dificuldade.
A16 - Receber com alegria os lobinhos (as) novos (as) e ajudá-los (as) a se integrarem à Alcatéia, contando-lhes
sobre as tradições e ensinando algo da etapa de Integração.

Observações ou dicas:


Tenha balões reserva caso algum estoure e peça que os lobos não os inflem demasiadamente.

Ficha elaborada por: Claudio Gonçalves 004/PR
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