
 

FICHA DE ATIVIDADE 

 
Nome da Atividade: No Mundo de BP 

 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 
Tipo: teatro 

Ramo: Lobinho 

Área de Desenvolvimento: Social 

Número: S21 – Conhece a Fraternidade e se reconhece como um de seus membros 
 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade: no mínimo 10 adultos 

Tempo de duração da atividade: 20 a 30 minutos 
Limite de jovens na atividade: ilimitado 

Local onde será realizada a atividade: aberto ou fechado 

Condições do local (destacar estrutura necessária): 
Local apropriado para apresentação teatral 
 

Objetivos da atividade: 
- Introduzir o tema aos lobinhos lembrando os personagens da Jangal e como eles vieram de um livro 
para o escotismo; 
- Contar a história do Escotismo de maneira divertida e significativa, com ênfase ao inicio do Lobismo  
 

Objetivos educativos que podem ser atingidos: 
S30 – Ler ou ouvir a história resumida da vida de Robert Baden Powel e da criação do Movimento 
Escoteiro 
 

Descrição detalhada da atividade: 
Inicialmente os lobinhos chegarão ao local da apresentação, juntamente com sua Alcateia e se 
posicionarão sentados em um semicírculo. 
Ao entrarem no “teatro”, os lobinhos recebem pulseiras de cores diferentes para a formação dos 
matilhões (sugestão). 
 
(Narrador) A turma da sala de aula decidiu se juntar para fazer um acampamento no parque: Ana fez a 
sugestão e convidou os outros. Arrumam suas mochilas para a grande aventura. Chegando ao local, 
enquanto uns estavam montando sua barraca outros preparavam sanduiche, outros meninos 
preparavam uma fogueira e combinavam de assustar as meninas contando histórias de terror. 
Sentados em volta da fogueira, um dos meninos começava uma história criando um clima de 
suspense, quando escutam um barulho de galhos quebrando e se assustam (os dois meninos mais do 
que as meninas).  
Nesse exato momento, aparecem uma patrulha de escoteiros que ao observarem o acampamento da 
Turminha, começam a questionar a montagem do mesmo. 
_ Quem montou essa barraca desse jeito? Se chover vocês podem se molhar. (quem montou fica  
apavorado) 



 
_ E essa fogueira... Vocês estão arriscando incendiar todo o bosque!!! (um dos meninos fica 
inconformado). 
_ Nossaaaaa... É assim que vocês deixam os alimentos? Expostos a germes? (quem fez fica 
preocupada que vai perder comida). 
Ana irritada GRITA: 
_ CHEGAAAAAAAAAA!!!!!! Quem são vocês pra vir aqui criticar nosso acampamento? 
Respondem todos juntos: 
_ Somos Escoteiros e fazemos parte do Movimento Escoteiro. 
_ Escoteiros??? Movimento Escoteiro? O que é isso? ( um dos meninos da fogueira) 
 
Nesse instante ouve-se um grito ao Longe 
_ Lobo, lobo, lobo... (um velho lobo grita) 
_ Lobooooo!!!! (respondem os lobinhos também ao longe enquanto a turminha se abraça tremendo 
de medo do suposto lobo). 
_ Não tenham medo! (exclama um dos escoteiros) 
_ Lobinho é o nome dado às crianças de 6,5 a 10 anos que participam do Movimento Escoteiro. 
Venham conosco, que vou contar como tudo começou... 
E os escoteiros se revezam na história 
_ O Movimento Escoteiro foi fundado em 1907 pelo Robert Baden-Powell, na Inglaterra, com o 
intuito de ajudar os jovens ingleses. Tudo começou quando Baden-Powell organizou um 
acampamento com vinte rapazes, na Ilha de Brownsea, no Canal da Mancha. 
_ Baden Power???? – pergunta outro dos meninos. 
_ Não, Baden Powel! Ele era general do exército ingles e ensinou seus conhecimentos militares de 
observação, orientação, segurança e primeiros socorros aos jovens.  
_ Eu adoraria ter participado deste primeiro acampamento!  – diz Ana toda corajosa. 
_ Infelizmente você não poderia, porque no início o Escotismo era só para rapazes... – responde um 
escoteiro – mas depois de algum tempo elas puderam participar em seções especiais mas com o 
passar do tempo foram criadas as seções MISTAS com meninas e meninos 
_ E como os lobinhos entram nisso? – questiona quem cuidava do lanche. 
_ Essa é uma história linda! No ano de 1916, ouvindo a muitos pedidos de crianças menores 
querendo participar do Movimento Escoteiro, BP conversou com sua amiga Vera Barclay, que achou 
uma ideia incrível. Então, se encontraram com Rudyard Kipling, autor do “Livro da Selva”, aquele 
que conta a vidade de Mowgli, que concordou em usarem suas histórias como fundo de cena para a 
nova seção, dos meninos mais novos. 
E um escoteiro completa: 
_ E a nova seção passou seria chamada de Alcateia, as crianças chamadas de lobinhos e os 
escotistas de Bagheera, a pantera; Baloo, o urso; Kaa, a cobra; Hathi, o elefante. E o chefe da 
Alcateia de Akelá, o “Velho Lobo”.  
_Mas a historia que eu mais gostava de ouvir quando lobinho era da Kotik, a Foca – Falou outro 
escoteiro. 
_Eu achava legal aquela em que o Mowgli enfrentava  Sheri-khan o Tigre.- disse outro 
_ Nossa !!! Tem até tigre nesta historia? E começam a fazer uma porção de perguntas aos escoteiros 
Narrador: Em meio a tantas perguntas, o Monitor propõe: 
_ Como no Movimento Escoteiro o uma das bases é aprender fazendo, o que vocês acham de 
embarcar conosco nessa aventura? 
Então cada um dos integrantes da turminha se posiciona se une com um escoteiro e partem para as 
atividades. 



 
 
Ao finalizar a dramatização, os lobinhos deverão formar os matilhões pelas cores das pulseiras, 
conforme proposto acima, iniciando a rodada das bases. 
 

Fundo de cena: Próprio desenvolvimento do teatro 

Materiais necessários para aplicação do módulo: 
Cenário de um acampamento: (barraca, madeira para representar uma fogueira, saca de dormir, 
lonas, tripé de pioneiria, etc.). 
Pulseiras coloridas; 
Os que representam os alunos devem estar a passeio./ 
Uniforme ou roupas caracteristicas de escoteiro. 
 

Dicas:  
Os lobinhos caçadores ou jovens de outros ramos podem participar do teatro, interpretando o papel dos 
lobinhos; 
Os matilhões podem ser formados por lobinhos da mesma alcateia ou de varias alcateias, utilizando as 
pulseiras coloridas na divisão. 
 

Como avaliar esta atividade:  
Observando o envolvimento dos lobinhos no teatro, e questionando-os sobre o entendimento da 
história. 
 

 

ESQUEMA DE SEGURANÇA / EMERGÊNCIA 
Detalhar abaixo o esquema de segurança / emergência necessários para operar a atividade 
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE 

Elaborada por: CAROLINA MARIA KERKHOFF 
                           RAFAEL INÁCIO 
                           SUSANA RAMIREZ  

Grupos Escoteiros: SANTA MONICA (72), PINGO D’ ÁGUA (126), TAPEJARA (23)         Região: PR           

E-mail: carolina.mask@hotmail.com                            Tel: (41) 99906-8018 
              rafa_cwb2009@hotmail.com                                   (41) 99707-2092 
              susanapar67@gmail.com                                          (41) 98808-1967 

Revisado: Comissão de Atividade RL – 03/08/2019 
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