
 

 
FICHA DE ATIVIDADE 

 
Nome da Atividade: Flor Vermelha - Vida de BP 

 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 

Tipo:   Flor Vermelha - A Vida de BP 
Ramo:. Lobinho/ Escoteiro/ Senior 

Área de Desenvolvimento:. Social e Afetivo 

Número: 
 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade:. 10 adultos e uma Alcateia 

Tempo de duração da atividade: 55 minutos 
Limite de jovens na atividade: 

Local onde será realizada a atividade: ao ar livre ou ginásio 

Condições do local (destacar estrutura necessária): local apropriado para montar uma fogueira ou uma 
lamparada e espaço para apresentação. 
 

Objetivos da atividade: participar de uma Flor Vermelha. 
 

Objetivos educativos que podem ser atingidos: Conhecer de forma Lúdica a história da vida de BP 
 

Descrição detalhada da atividade: 
 5'  Abertura pelo coordenador 
 5'  Canção Agitada 
 3' animadores provocam o público sobre a estrela da noite. 
 25' Narrador(a) e orientadores se posicionam para coordenar a participação dos jovens daquilo que e 
narrado. 
 5' canção de BP 
 1' Minuto do Chefe 
 5' Cadeia da Fraternidade. 
 

Fundo de cena: 
 

Materiais necessários para aplicação do módulo: 
(Detalhar itens, quantidades e orçamento previsto) 
 
 8 cabos de vassoura - rifles e lanças 
Coroa 
Maca 
chapéu grande 
Livro 



 
Folha Flip chart escrito PROVA "C-" 
Cinco folhas A4 - um Like folha inteira e 4 deslikes 
Uma máscara de teatro 
Uma bola 
Dois lapizoes 
Três mochilas de assalto 
Envelope de carta grande 
Quatro ramas de árvore 
Fogueira ou lampião 
O texto da apresentação 
 
Dicas: treinar previamente ao menos uma Alcateia para participarem da encenação. Outra Sugestão e 
colocar o BP de narrador para rememorar como fora sua vida, passando o texto para primeira pessoa e 
quando as permormances não forem boas ele ate pode dizer “era mais ou menos assim que me lembrava” 
ou “minha memoria já não e tão boa assim”, etc. 
 

Como avaliar esta atividade: atentar para as reações da plateia. 
 

Experiência da minha Seção sobre esta atividade: 
 

Recomendações adicionais: Os Animadores devem chamar a atenção da plateia para com sua brincadeira 
inicial. 

 

ESQUEMA DE SEGURANÇA / EMERGÊNCIA 

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

 
INFORMAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE 

Elaborada por: Gilmar Sielski 

Grupo Escoteiro:   São Luiz de Gonzaga                              Região:   PR         Numeral: 008 

e-mail:         gilesielski@hotmail.com                                                                                                           Tel.: 
Revisado pela Comissão RL -06/08/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEXTO DA APRESENTAÇÂO 

 
Está apresentação na Flor Vermelha deverá ocorrer da seguinte forma: alguns 
adultos e vários lobinhos interpretarão B-P. Entrando e saindo sucessivamente do 
local da apresentação, um adulto fica orientando a entrada como deve ser as 
performances e do outro lado um adulto demostra os gestos aos Lobinhos na 
apresentação:  

N - Robert Stephenson Smyth Powell nasceu em 1857 filho do pastor e professor Baden 
Powell e teve nove irmãos, mas tres faleceram bem novos... 

Cena: 10 Lobinhos entram em cena e quando falam TRES três deles caem no chão. 

N - Aos 11 anos foi para escola mas já sabia ler escrever e fazer contas...chamava 
atenção pelo humor, fazendo mímicas e imitações.. 

Cena: Lobinho entra lendo um livro e quando falam CHAMAVA começa a fazer mimicas. 

N - Ele participou do coral e às vezes cantava alto, outras fino, em todas as vozes. 

Cena: O Lobinho entra e cena e faz de conta que canta abrindo bem a boca, fechando a 
boca em forma de "o". 

N - Ele juntou se ao corpo de corneteiros 

Participou da orquestra como violinista, 

E da banda de metais era tocador de trompa. 

Cena: o Lobinho entra e ao ouvir CORPO faz de conta que toca corneta, ao ouvir 
ORQUESTRA imita tocar violino e ouvindo METAIS deverá imitar tocar Trompete. 

N - Mas na área acadêmica ficava entre os piores. 

Cena: Lobinho passa devagar segurando uma grande folha escrita PROVA e uma nota 
em Vermelho "C-". 

N - Nos esportes adorava jogar futebol, era goleiro, defendia bem e sempre que sua 
meta estava em perigo saia ao encontro do atacante soltando um poderoso grito de 
guerra indígena. 

Cena: Lobinho em cena simula ser goleiro outro joga bola e o primeiro pula, depois sai 
gritando e afugenta o outro Lobinho. 

N - Era atração pois ficava o tempo todo orientando e gritando com seus companheiros. 

Também trocava as chuteiras no intervalo para agradar as tias que lhe deram as 
chuteiras. 

Cena: gesticula e aponta para esquerda e direita e põe as mãos em torno da boca. 
Senta e simula trocar calçados. 

N - Também adorava fazer teatro e era um prodígio em improvisações. 

Cena: Lobinho entra em cena com mascara e faz gestos de ator. 



 
N - Nas vezes que fugia da aula pelo bosque imaginava-se um caçador a espreita de 
sua presa ( coelhos, aves e cervos) e de quebra fugia dos peles vermelhas (inspetores e 
professores). 

Cena: dois Lobinhos entram e se fazem de árvore. Outro Lobinho entra e fica atrás de 
uma árvore e espreita e avança até a segunda da a volta e virasse por onde entrou. 
Entra outro Lobinho como que procurando alguém mas ele e facilmente enganado pelo 
outro Lobinho. 

N - Era um excelente desenhista pois o fazia com as duas maos e colaborava com a 
revista da escola. 

Cena: com um lapis em cada mao um Lobinho simula fazer desenhos ou pinturas 
simultaneamente. 

N - Com seus três irmãos mais velhos pegou gosto pela natureza e a vida ao ar livre, em 
suas férias com mochila nas costas acampavam e navegavam construíram barcos e 
viveram grandes aventuras no mar. 

Cena: entram três com mochilas nas costas e caminham uns passos sentam e deitam 
no chão, sentam novamente um atras do outro e simulam remarem até o fim da 
narrativa. 

N - Mas apesar de todo empenho ele não foi aceito em nenhuma universidade da epoca, 
para continuar seus estudos, mas passou em um concurso para oficial do exército em 5 
lugar entre 718 candidatos. 

Cena: O Lobinho entra carregando algumas folhas e fica de costas para o público, 
levanta uma folha um deslike vermelho, um segundo , um terceiro, uma quarta e 
finalmente um Like azul, e ele vibra, vira para a plateia e da pulos de alegria saindo em 
seguida. 

N - Aos 19 anos BP entra para o exército Britânico e escolhe a cavalaria. 

Cena: entra Lobinho faz continência e sai cavalgando numa vassoura ou cavalinho de 
madeira. 

N - De 1876 até 1888, ou seja durante 12 longos anos, BP se destacou no exercito, 
fazendo as mesmas coisas que fazia na escola, teatro, desenhos e agora criava cavalos, 
mas se entedia pela falta de ação militar. 

Cena: um lobinho entra em cena cabisbaixo, arrastando os pés, se deita poe os braços 
sob a cabeça olha o céu e cruza as pernas..acabando a narrativa deixa o local. 

N- BP é enviado para a África do Sul e antes de entrar em ação ele teve oportunidade 
de participar de inúmeras expedições de caça como convidado e nesta época ganhou 
outro apelido M'Hlalapanzi que significa "aquele que atira deitado de costas" 

Cena: um Lobinho entra como se estivesse portando um rifle e quando ouve "Apelido" 
deita no chão de costas e simula atirar. 

N - Mas chega a oportunidade. Uma rebelião na Zululandia liderada por Dinizulu no sul 
da Africa. Mas devido a problemas de comunicação BP nao encontrou Dinizulu havia 
fugido e deixado um interessante colar de pequenas contas de madeira amarela. 



 
Cena: alguns Lobinhos entram em cena com se armados de rifles , cautelosamente 
procurando alguém olhando para todos os lados e por fim um deles levanta do chão um 
colar, deixando a cena. 

N - Em 1895, uma nova oportunidade de ação. BP e destacado para montar um grupo 
avançado para enfrentar os Ashantis na Costa de Ouro. Negociou com várias tribos para 
conseguir guerreiros e carregadores e parte para o local do confronto preparando o 
caminho para as tropas inglesas. O combate não acontece, pois o Rei Prempe se 
entrega a autoridade britânica. 

Cena: um lobinho com grande chapéu entra em cena e encontra outro lobinho e 
"negociam" outros lobinhos cercam BP e começam a balançar os braços para os lados 
como se estivessem abrindo picada na mata. Param e entra Lobinho com as mãos 
levantadas. Aqueles com BP o cercam e todos deixam a cena. 

N- Novamente os nativos se rebelam. Agora os matabeles no sudeste de África. Mais de 
12 mil rebeldes em várias tribos. BP decidiu explorar e mapear todos estes locais. 
Durante semanas fez os registros fugindo de seus inimigos e ele era visto pelos nativos 
de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite incansável e ganha apelido de Impeesa 
- o lobo que não dorme. Isto facilitou a vitória do exército inglês. 

Cena: quatro lobinhos com lanças entram e ficam reunidos no centro, ao ouvir "durante" 
um lobinho entra de um lado e outro do outro e simulam observar e fazer anotações 
sobre o grupo reunido, ao ouvir "dia" um se abaixa e levanta ao ouvir "noite" e o outro 
lobinho abaixa ao ouvir "noite" e abaixa ao ouvir "dia". E o grupo do meio olha sempre 
para aquele que está em pé. Jogam suas lanças no chão e saem e os lobinhos juntam 
as lanças e saem também. 

N- E por fim o cerco de Mafeking, um feito heróico em que BP comandou uma 
resistência de 217 dias contra os descendentes dos holandeses, utilizando a coragem, a 
discrição, audácia e autoconfiança. Contou com a ajuda de jovens que faziam 
reconhecimento, e mapeamento, eram padioleiros, levavam mantimentos e mensagens. 
Após voltar a Inglaterra foi promovido a General e recebeu o título de Sir Robert Baden 
Powell. 

Cena: alguns lobinhos entram em cena e de joelhos fazem um semi círculo voltados 
para a plateia. por trás passa um lobinho agitando alto um envelope...depois passam 
dois carregando uma maca, outro passa com frutas, e todos saem...entra um Lobinho de 
um lado e do outra entra uma Lobinha com coroa eles se encontram e o Lobinho poe um 
joelho no chão e a Lobinha lentamente coloca o bastão sobre um ombro e depois sobre 
o outro. Saindo todos de cena. 

N- Foram os primeiros passos para a criação do Movimento Escoteiro. 

 


