FICHA BOA IDEIA

RAMO LOBINHO
Área de Desenvolvimento enfatizada:

Físico e Espiritual
Local: Ar Livre
Duração: 30 minutos
Recursos materiais necessários: acessórios havaianos para decoração, 2 papelões/isopor
grandes, caixa de som, fita adesiva, caneta, muitas tirinhas de papel, caneta.
Número mínimo e máximo de participantes: 4 a 24 participantes
Fundo de cena : No início era tudo oceano até que a ilha mãe Te-Fit emergiu, ela tinha o poder de
dar vida para a natureza, era bondosa e corajosa, fazia coisas maravilhosas. Porém vários monstros
queriam ter seu poder e sua coragem. Queriam roubar seu coração para deixá-la fraca, mas ninguém
conseguia. Até que um dia o semideus chamado Maui, usou seu anzol mágico, conseguiu roubar o
coração de Te-Fit e a ilha mãe se escondeu e nunca mais foi vista. Porém, Te-Ka um monstro de lava,
acordou e também queria o coração de Te-Fit, então ele golpeou Maui e o coração de T e-Fit ficou
perdido no oceano. Moana foi quem achou o coração da ilha e agora cabe a ela e aos lobinhos
descobrirem quais medos fizeram que T e-Fit desaparecesse, encontrar Maui que vai lhe ensinar a
dança de guerra Hakka para enfrentar Te-Ka e devolver o coração para ilha mãe.
Descrição da atividade :
Base 1. Um escotista caracterizado de avó da Moana conta essa breve história para os lobinhos e
qual será sua missão junto com a neta. Ela direciona o caminho que eles devem ir para encontrar
Moana (pequena trilha entre árvores).
Base 2. Moana terá em sua mão uma caixa com desenho espiral que é o coração da ilha mãe, cada
lobinho individualmente deverá achar os papéis nas árvores e escrever o que cada papel pede, porém
o que escreverem não poderão mostrar para ninguém.
Sugere-se que cada lobinho preencha de dois a três papéis, contendo frases para completar, como
por ex.
“tenho muito medo de_____”; chorei muito no dia_____”, “fico muito chateado quando______”,” o
que mais me deixa triste é______” etc…
Ao final os lobinhos colocam dentro do coração de T e-Fit seus papéis e caminham para a próxima
base.
Base 3. Nessa base os lobinhos junto com Moana, encontram Maui e terão que chamá-lo da seguinte
forma : “Nós somos lobinhos, viemos da Jângal, e vamos guerrear contra T e-Ka destruir os monstros
e os medos e devolver o coração de Te-Fit ” (o chefe Moana grita e os lobinhos respondem).
Maui traz a imagem de Te-Ka (papelão ou isopor), pega o coração (caixa de papelão) deixa nos pés
ou em algum encaixe no desenho de Te-Ka e diz que irá ensinar a dança Hakka de guerra que
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derrotará Te-Ka, fazendo caretas e dançando ao final da dança Hakka, Maui e Moana viram o papelão
com a figura de Te-Ka, no lado inverso terá a figura de Te-Fit com outro coração (deverá ter outra
caixa) e cada lobinho ira até esse novo coração e retirar um papelzinho com mensagens de coragem
como por exemplo: “ tenha coragem e fé em todas as situações da sua vida”, “você é muito especial”,
etc.
Base 4. Na última base os lobinhos tatuarão suas peles pela vitória conquistada assim como os
habitantes de Motonui terra de Moana. Sugestão: um dos escotistas com carimbos ou tintas fazem
marcas no corpo do lobinho, por terem vencido a guerra contra os medos e os monstros que estavam
sufocando eles e Te-Fit
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