
 

FICHA DE ATIVIDADE 

 
Nome da Atividade: Mowgli Resgatando Lobo Gris 

 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 
Tipo: Jogo de revezamento em uma pista de obstáculos 

Ramo: Lobinho 

Área de Desenvolvimento: Físico 

Número: F17 – Percorrer uma pista de obstáculos preparada por um Velho Lobo 
 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade: 2 (Bagheera e Mowgli) 

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

Local onde será realizada a atividade: local aberto 

Condições do local (destacar estrutura necessária): 
Para a realização da pista de obstáculos seria interessante ter um espaço que tivesse árvores, 
obstáculos naturais como troncos, declives, barro e de preferencia em um gramado ou terreno que 
não machuque. 
 
Objetivos da atividade: 
Passar por uma pista de obstáculos demonstrando agilidade, coordenação e concentração. 
Resgara os personagens da Turminha que foram presos. 
 

Objetivos educativos que podem ser atingidos: 
Desenvolver cada vez mais sua força, agilidade, resistência e flexibilidade. Integrar-se com entusiasmo 
em jogos coletivos respeitando as regras, sabendo ganhar e perder e zelando por sua segurança e pela 
dos companheiros. 
 

Descrição detalhada da atividade: 
Os lobinhos serão divididos em equipes (a quantidade de equipes e número de lobinhos dependerá da 
quantidade que passar na base) e formarão filas. 
Ao sinal, os primeiros de cada fila seguem o percurso com agilidade e atenção. 
O percurso contará com os seguintes obstáculos: 
- cama de gato rastejando na lama ou lona molhada; 
- passar pisando dentro dos pneus; 
- se equilibrar pisando em uma corda ou tábua; 
- saltar sem pisar o local indicado; 
- subir um barranco para salvar o Lobo Gris e seus irmãos que estará em perigo (figuras dos 
personagens estarão escondidos na parte de cima do terreno ou pendurados – um lugar de difícil 
acesso).  
 
Ao resgatar um personagem, o jovem volta para a sua fila correndo, bate na mão do próximo que 
segue o percurso. 



 
O objetivo é que cada equipe resgate um personagem diferente, reunindo novamente toda a alcateia. 
Para isso, devem se comunicar. Caso percebam que pegaram um personagem repetido, o jovem que 
pegou terá que fazer o percurso novamente. 
 

Fundo de cena: 
Baden Powel receberá os lobinhos e contará que, enquanto estava no exército precisava fazer treinos 
físicos para que estivesse sempre em boa forma, caso tivesse que entrar em combate. Contará 
também que era sempre muito importante manter a concentração, pois a rapidez poderia ser fatal... 
pisar em uma mina, cair em uma armadilha, etc. 
 
Em algumas batalhas, sua missão era resgatar soldados presos pelos inimigos. Para isso, precisavam 
usar a camuflagem, o raciocínio para bolar suas estratégias, força e muita agilidade. 
 
No Lobismo, Bagueera também ensina Mogli e os lobinhos da Alcateia a cuidarem da saúde, a 
exercitarem o corpo, desenvolvendo assim força, equilíbrio, agilidade. 
 
Aparece a Kaa falando que os Lobinhos da Alcateia acabaram se metendo em uma grande enrascada 
e ficou presa ou perdida numa parte pouco visitada da Jangal e precisa da ajuda dos lobinhos para 
salvá-los. Porém, não será uma tarefa muito simples. 
 

Materiais necessários para aplicação do módulo: 
- No mínimo 6 pneus; 
- Sisal; 
- Lona; 
- Baldes com água; 
- Corda ou ripas de madeira; 
- Imagens dos personagens da Turma da Mônica u bonequinhos (um conjunto para cada equipe 

que se formar); 
- Bambolês; 

 

Como avaliar esta atividade: 
Observar o envolvimento dos lobinhos durante a atividade; 
Ao final, fazer uma roda de conversa para levantarem os pontos de maior dificuldade e as habilidades 
necessárias para conseguirem cumprirem o desafio. 
 

Dicas: Colocar sempre o obstáculo mais lento por primeiro pois você poderá liberar os próximos da fila 
com menos receio de acumular jovens no próximo desafio 

 
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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