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Atividade para o Ramo: Lobinho 
 

A VOZ DA JÂNGAL 
 

Informações: 
Duração: 1h00  
Local: Em casa e com a sua família 
Participantes:  03 mínimos e 24 máximos 
Atividade Online: (X) SIM    ( ) NÃO 
 
 

Materiais Necessários:  
 

● Computador, notebook, tablet ou celular; 
● Uma cadeira; 
● Recursos visuais: Google meet, Chat e YouTube, se for preciso.   

 

Programa Geral da Atividade:  
Tempo Atividade Responsá

vel 
10’ Rotina Inicial   
05’ 1. Quebra- gelo- “Canção do passinho”  
10’ 2. Jogo: “Os três Sons"  
20’ 3. Atividade: A Voz da Jângal  
10’ 4. Avaliação das atividades  
05’ Rotina de Encerramento  

 
Áreas de Desenvolvimento: 
Físico, Intelectual, Social e Afetivo. 

 
Desenvolvimento da Atividade 
 

1. Canção: Canção do Passinho 
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O escotista disponibilizará a letra da canção através da plataforma 
escolhida para a aplicação da atividade, para que todos possam 
aprender a letra da canção. Em seguida, o escotista cantará a canção 
para todos(a). Os lobinhos(a), deverão  ficar em pé e ao sinal do 
escotista, executarão os passos da canção. A coreografia da canção, 
poderá ser criada ou ensaiada antes da sua execução, juntamente com 
os lobinhos(a).   

 
2. Jogo: Os três sons 

 
Os lobinhos fecharão os olhos e o escotista faz com que três sons 
diferentes sejam ouvidos. Cada lobinho, por sua vez, dirá que objetos 
produziram sons. E assim sucessivamente.  
 

3. Dinâmica: A Voz da Jângal 
 
Esta dinâmica consiste em uma apresentação de músicas de diversos 
gêneros, onde qualquer lobinho(a) voluntário(a), participa cantando a 
sua música favorita, mas ao final da canção, deve descrever os 
benefícios que o canto traz para sua saúde. Os 8 primeiros voluntários 
que escreverem seus nomes no chat da plataforma escolhida para a 
aplicação da atividade serão escolhidos para participar. Os demais 
participantes ficarão de costas para a suas câmeras e com suas 
cadeiras viradas. Assim que o(a) primeiro(a) participante começar a 
cantar, todos devem ouvir com atenção e escolher seu candidato(a) 
favorito(a) virando suas cadeiras e ficando de frente para suas câmeras. 
Os participantes que não reagirem, ou não virarem a cadeira até o final 
da canção, não pontuam. O Escotista controlará a quantidade de 
aceitações e pontuará pela quantidade de cadeiras viradas. Todos os 
candidatos voluntários(a) que se apresentaram, ganharão um 
certificado de participação e a sugestão de assinalar os itens 04 e 06 
da Especialidade de Canto e os itens I03 e I20 na sua progressão 
pessoal. 

 
4. Avaliação da Atividade: 

Finalizando as atividades, o escotista proporcionará um momento para 
que todos(a) possam avaliar as atividades do dia e sugerir novas 
atividades para os próximos encontros.  
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Variações 
 
Pode-se ao invés de ficar de costas para as suas câmeras ou virar suas 
cadeiras, os participantes lobinhos (a), podem só desligar suas câmeras e, ao 
escolher o seu candidato (a), religam novamente para sinalizar sua escolha 
pelo cantor favorito.  
 

Dicas 
 
Os objetos utilizados na dinâmica do jogo, ”os três  sons'', poderão ser 
diversos, desde objetos de cozinha, como objetos escoteiros, entre outros. 
 
Todos que participarem nas apresentações, poderão utilizar 
acompanhamentos musicais como: fundos de músicas de Karaokê, um 
familiar auxiliando através de um instrumento musical. Pode-se improvisar 
um instrumento musical na hora. 
 

Referências: 
Link de acesso ao áudio do cancioneiro da ”Canção Passinho”: 
 
https://www.lisbrasil.com/pagina/cancioneiro-do-polo-borda-do-campo 
 
Link de acesso ao pdf do cancioneiro da ”Canção Passinho”: 
https://www.lisbrasil.com/MP3/DiscoB/_Cancioneiro_Escoteiro.pdf 
 
Link de acesso ao jogo adaptado para o Ramo lobinho: “Os três sons” da 
literatura  Boto Velho, pág 18: 
 
https://issuu.com/chefe.du/docs/manual_de_jogos_boto_velho  

https://www.lisbrasil.com/pagina/cancioneiro-do-polo-borda-do-campo
https://www.lisbrasil.com/MP3/DiscoB/_Cancioneiro_Escoteiro.pdf
https://issuu.com/chefe.du/docs/manual_de_jogos_boto_velho
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Anexo 01- Letra da “canção do passinho”, com cifras.  
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Anexo 02- Modelo de certificado da atividade da “A Voz da Jângal”, em 
PDF. 
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Colaboraram na elaboração desta ficha 
Josielaine Mendonça Staudt - Grupo Escoteiro Melvin Jones 21/RO.  
Vera Lúcia dos Santos Azevedo- Grupo escoteiro Melvin Jones 21/RO. 
 
 

 

 

 

 
 


