
 

 

 
FICHA DE ATIVIDADE 

 
Nome da Atividade: FOGUEIRA 

 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 

Tipo: 

Ramo: Lobinho 

Área de Desenvolvimento: Intelectual - I13 

Número: 

 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade: 4 

Tempo de duração da atividade: 30’ 

Limite de jovens na atividade: 32 

Local onde será realizada a atividade: ao ar livre 

Condições do local (destacar estrutura necessária): 
- Protegido de ventos, nunca embaixo de árvores. 
- Limpe o solo, removendo mato e folhas secas para evitar que o fogo se espalhe, é bom escavar um 
pouco o solo deixando a terra de lado, se gramado cortar placas e colocar de lado para reposição. 
 

Objetivos da atividade: 
Os jovens aprenderão a acender e apagar uma fogueira simples com segurança, juntamente com seus 
chefes. 
 

Objetivos educativos que podem ser atingidos: 
Demonstra interesse por conhecer e aprender. 
Desenvolve capacidade para pesquisar, interrogar e descobrir as causas dos fenômenos que observa e 
soluções para pequenos problemas. 
 

Descrição detalhada da atividade: 
Nesta atividade será necessário 04 fogueiras e 04 chefes + Mowgli para 32 lobinhos. 
Com o auxílio de Mowgli eles aprenderão como acender e apagar uma fogueira simples. 
 
Como acender: 
Cada matilha deverá coletar materiais para formar sua fogueira. Os Velhos Lobos explicaram com 
deverá cada matilha acender a fogueira. Cada lobinho deve colocar e agregar os gravetos e os  galhos 
coletados, montando uma fogueira triangular, de um palmo de altura – 25 cm -  lembrando a ordem 
de colocar gravetos dos mais finos e por ultimo os mais grossos. Os Velhos Lobos explicaram como 
deverá cada matilha acender a fogueira - Faça uma mecha - montinho de folhas secas, grimpa (galhos 
de Araucária), gravetos finos, mais grossos, galhos finos e fósforos para acender.  
 
 
 



 

 

 

 
 
Como  apagar:  
- Jogue água abundante ou a terra retirada; 
-  Com uma vara remexa as cinzas para verificar se não ficou brasas acesas. 
- Retirar-se do local se tem certeza que o fogo foi extinto. 
Outros tipos de fogueiras: 
- Estrela, Flor Vermelha... 
 

Fundo de cena: 
 Mowgli irá interagir com os jovens ajudando-os a coletar materiais na natureza para formar a 
fogueira. E bem como no momento de acender as fogueiras.  
Obs:. Um chefe deverá estar caracterizado de Mowgli. 
 

Materiais necessários para aplicação do módulo: (Detalhar itens, quantidades e orçamento previsto) 



 

 

01 cx. de fósforo  - R$ 2,00 
01 pá (custo zero) 
01 balde com água (custo zero) 
- grimpas, gravetos finos e grossos e galhos  (custo zero) 
 

Dicas: 
- Manter os lobinhos calmos e controlados ao manipular os espetos quando forem assar os alimentos. 
- Posicionar os lobinhos em direção contrária ao sentido da fumaça. 
- Manter ferramentas e qualquer produto inflamável longe do alcance do lobinho, explicando seus 
riscos  em caso de uso indevido. 
- Como se trata de Acender e Apagar uma fogueira simples recomendo que limite o material no quadro 
de medidas do material em ISCA e coloque a mecha onde na gravura vemos um fósforo. 
 

Como avaliar esta atividade: 
Avaliação durante a atividade,  com  chefia observando o tempo todo. Também com os jovens. 
 

Experiência da minha Seção sobre esta atividade: 
Os jovens gostaram muito de Acender  e  Apagar uma fogueira simples interagindo com Mowgli.  Da 
organização apresentada pelos chefes,  bem como da colaboração de todos lobinhos e dos cuidados na 
preparação da alimentação. 
 

Recomendações adicionais: 
Recomendável para jovens acima de 09 anos de idade; 
Quantidade de chefes para atividade; 
Materiais adequados e suficientes. 
Segurança. 
 

 

ESQUEMA DE SEGURANÇA / EMERGÊNCIA 

Detalhar abaixo o esquema de segurança / emergência necessários para operar a atividade: 
Não deixar ao alcance dos jovens: fogo, velas, facas, canivetes, pá. 
Manter  os lobinhos calmos  e controlados quando forem assar os alimentos. 
Pais de apoio para levar até um Pronto Socorro, se necessário for, ou ter à disposição uma ambulância no 
local. 
Manter os   jovens com sua Matilha o tempo todo, juntamente com a chefia. 
Declinar no Plano de Atividades o Hospital mais próximo do local da Atividade ou Corpo de Bombeiros. 
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