
 

 
FICHA DE ATIVIDADE 

 
Nome da Atividade: A Missão  

 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 

Tipo: Gincana 
Ramo: Lobinho 

Área de Desenvolvimento:  Espiritual 

Número: E22 – Demonstra prazer em ajudar o próximo e sabe aceitar ajuda dos outros 
 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade:  4 adultos 

Tempo de duração da atividade: 30 minutos 
Limite de jovens na atividade: 24 

Local onde será realizada a atividade: aberto ou fechado 

Condições do local (destacar estrutura necessária): lugar amplo em meio a natureza 

Objetivos da atividade: Inserir através do respeito e das diferenças a importância de saber conviver 
com o próximo 

Objetivos educativos que podem ser atingidos: 
Descrição detalhada da atividade: 
Inicialmente os lobinhos são divididos em 2 equipes distintas.  
Os dois primeiros lobinhos de cada uma das equipes darão inicio ao percurso de atividade, seguindo 
uma sequencia sucessiva com todos da equipe.  
  
ATIVIDADE 1 – EQUILIBRIO DE BOLINHAS:  Os Lobinho deverão equlibrar em pratinho de papelão ou 
tampa de embalagem plástica (com um buraco no centro) uma bolinha de ping-pong, levando-as ate 
os copos que estarão afastados em uma bancada com uma pontuação descrita no fundo, e deverão 
fazer com que a bolinha passe no buraco da tampa/prato e caia dentro do copo, sem colocar a mão 
na bolinha ou no copo.  
Cada Lobinho terá direito a transportar 2 bolinha para colocar tentar depositar no copo. O Chefe 
aplicador das atividade deverá ir anotando a pontuação individual de cada lobinho e depois somar o 
total da equipe ( pode ser usado bambolês pendurados para formar duas pistas de obstáculos, uma 
para cada equipe para que os lobinhos possam ultrapassar durante esse percurso como grau de 
dificuldade, caso seja necessário e para dar mais dinâmica e emoção da atividade)  
 
ATIVIDADE 2 – TRANSPORTANDO COPOS: Dando continuidade ao circuito da gincana, os lobinhos 
passam para a próxima atividade que consiste em transportas copos descartáveis sem usar as mãos, 
apenas com o uso de uma bexiga. (https://www.youtube.com/watch?v=AiWca5spdqM) Cada lobinho 
deve transportar mais de 5 copos até um local determinado com a ajuda da bexiga. O lobinho deverá 
se posicionar e encher a bexiga dentro do copo, fazendo pressão necessária para conseguir 
transportar ate o local determinado.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AiWca5spdqM


 
ATIVIDADE 3 – OBSTACULOS A CEGAS: para finalizar o percurso demarca-se um espaçocom os 
copinhos espalhados no local, onde os lobinhos deverão vendar os olhos e serem orientados pelos 
demais integrantes de sua equipe, na tentativa de ultrapassarem esse percurso sem tocar nos copos, 
apenas seguindo as orientações dos colegas de sua equipe.  
Passar aos Lobinhos a importância do trabalho em equipe da confiança nas orientações a serem 
seguidas e sobretudo da dificuldade que s pessoas com necessidade visual e passam seu dia a dia. 
Empatia. 
 

Fundo de cena:  
Materiais necessários para aplicação do módulo: (Detalhar itens, quantidades e orçamento previsto) 
100 Copinhos descartáveis / Bexigas coloridas / dois pratos/tampa de / 4 Bolinhas de Ping-Pong / 
Vendas ou lenços / Sisal para obstáculos e 6 a 10 bamboles também para obstáculos 

Dicas: As atividades da gincana podem ser variadas e ajustadas de acordo com o numero de Lobinhos. 
. 

Como avaliar esta atividade: 
 

Experiência da minha Seção sobre esta atividade: 
 

Recomendações adicionais: 
 

 

ESQUEMA DE SEGURANÇA / EMERGÊNCIA 

Detalhar abaixo o esquema de segurança / emergência necessários para operar a atividade: 
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE 
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