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Local:   

Ao ar livre, preferencialmente. 

  

Duração:   

40 minutos.  

  

Recursos materiais necessários:  

 Quadrados de papelão contendo as letras da palavra C-A-T-I-V-A-R. 

 Livro  O pequeno principe - Antoine de Saint-Exupéry 

 Painel com a letra da música “Cativar” 

Número mínimo e máximo de participantes:   

 

De 12 a 24 jovens. 

  

Descrição da atividade:  

1. Minijogo: cada matilha receberá um kit contendo as letras da palavra C-A-T-I-V-A-R. Será 

dado 5min para descobrirem qual é a palavra. Serão informados  verbalmente sinônimos da 

palavra para facilitar a conclusão da tarefa. (Sinominos - encantar,  atrair, agradar, envolver, 

empolgar. Conquistar a estima ou simpatia). Quando uma das matilhas descobrir a palavra, 

reuna-os em um grande círculo. 

2. Discussão e reflexão : será contatado um trecho da estória do pequeno príncipe ("tu te 

tornas eternamente responsável por aquilo que cativas"). Será pedido que os lobinhos digam 

as suas definições para a palavra cativar.  

3. Cativando a alcateia: será perguntado para os lobinhos " O que eles estão fazendo para 

cativar os seus irmãos lobos?  

4. Canção Cativar: Baloo cantará e ensinará com o apoio do painel com a letra da música 

CATIVAR. 
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FICHA BOA IDEIA 
  

RAMO LOBINHO 
  

 CATIVAR - Adestramento  Afetivo 
  

Área de Desenvolvimento enfatizada:   

Espiritual -   Afetivo   



Áreas de desenvolvimento trabalhadas 

 

A1  - Conversar e brincar com todos os (as) lobinhos (as) e com os Velhos Lobos.  

I20 - Demonstrar para a Alcatéia um conhecimento ou uma habilidade que possui. 

 

 

Observações ou dicas:  

 

 Faça um cartaz bem bonito com a letra da música, você poderá usa-la outras vezes para 

repassar a letra da música com os jovens 

 

CATIVAR 
 

Há uma palavra tão linda 

jamais esquecida me fez recordar  
Contendo 7 letrinhas 
que todas juntinhas se leêm Cativar 
 
Cativar é amar, 
é também carregar,  
um pouquinho da dor 
que alguém tem pra levar 
Cativou disse alguém 
laços fortes criou 
responsável é você 
pelo que ca-ti-vou 
 
Num deserto tão só  
entre homens de bem 
vou tentar cativar,  
viver perto de alguém  
 
Cativou disse alguém 
laços fortes criou 
responsável é você 
pelo que ca-ti-vou  

 
(música inteira 2 vezes) 

 

Ficha elaborada por: Claudio Gonçalves 004/PR                Publicada em:   
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