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Atividade para o Ramo: Lobinho 

Cosplay sustentável 

 
Informações: 
Duração: 1 hora e 30 minutos 

Local: em casa 

Participantes: 1 a 24 participantes 

Atividade Online: ( x ) SIM    (    ) NÃO 

 

Materiais Necessários:  
Materiais recicláveis e reutilizáveis (garrafa pet, caixa de leite, papelão, rolo de papel 

higiênico, etc.) 

Tesoura 

Retalhos de tecido 

Canetinha 

Cola 

Tinta 

Agulha  

Linha de costura 

 

Áreas de Desenvolvimento: 
Intelectual 

 

Desenvolvimento da Atividade 
 
Na semana anterior: 

O escotista irá explicar para a alcateia sobre a atividade, nesse momento pode-se 

definir juntamente com os lobinhos o tema (ex: super-heróis, Disney, Harry Potter, 

tema medieval, Star Wars); 

Os lobinhos podem procurar durante a semana anterior, pela internet, ou em gibis 

referencias e ideias de roupas e acessórios que eles gostariam de reproduzir; 

Solicitar aos pais/responsáveis na semana que antecede a atividade que junto com 

os lobinhos separem quais materiais recicláveis ou reutilizáveis serão usados para a 

construção da peça; 
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No dia: 

 

O escotista inicia a atividade contando a história do fundo de cena (de acordo com o 

tema escolhido). 

Na sequência os lobinhos farão a confecção de suas fantasias. 

Quando as fantasias estiverem prontas o escotista pode dar continuidade na história 

do fundo de cena. 

Caso necessário, os lobinhos podem pedir ajuda dos pais ou responsáveis. 

A atividade pode ser encerrada com um desfile de fantasias. 

 

 

Dicas 

 Se preferir o escotista pode fazer essa atividade em duas ou três partes, 

aplicando jogos ativos entre elas 

 O escotista deve preparar a sua fantasia antes da atividade para que os 

lobinhos visualizem e entendam melhor o que devem fazer 

 Pode ser combinado de que todos os lobinhos deverão confeccionar a sua 

própria fantasia, não podendo usar fantasias prontas/compradas para que 

assim todos tenham a mesma experiência. 

 A alcateia pode dar continuidade transformando a atividade em um projeto 

artístico. 

 

 

Colaboraram na elaboração dessa ficha 
Robson Fernando Sales 

 


