Atividade para o Ramo: Lobinho

Mágicas
Informações:
Duração: 1h05
Local: Em casa
Participantes: de 2 a 24
Atividade Online: (X) SIM

( ) NÃO

Materiais Necessários:
●
●
●
●
●
●

Tampa de caneta
Fita adesiva (Ex.: Durex)
Cartolina branca
Papel colorido
Tesoura
Cola

Programa Geral da Atividade:
Tempo
10’
10’
15’
20’
10’

Atividade

Responsável

Rotina Inicial
1. Jogo Quebra-Gelo: Cara de bem cara de mal
2. Show de mágicas
3. Hora da Mágica
Rotina de Encerramento

Áreas de Desenvolvimento:
Intelectual , social, afetivo, caráter

Desenvolvimento da Atividade
1. Jogo Quebra-Gelo: "Cara de bem" x "Cara de mal"
O Escotista explica que os participantes passarão a mão na frente de seus rostos cada
vez que ele der um comando, que poderá ser: "Cara de bem" ou "Cara de mal". E,
conforme o comando, os participantes mudarão a expressão de seu rosto, sendo que
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para a "Cara de mal" a feição será fechada/sisuda e para "Cara de bem" a feição
será feliz.
A dinâmica deste jogo é bem parecida com o Jogo "Morto e Vivo". Desta forma, o
Escotista deve acelerar e desacelerar a frequência dos comandos, para tornar a
aplicação bem divertida.
2. Show de mágicas
Através da plataforma escolhida para a aplicação da atividade, o Escotista apresenta
um passe de mágica aos lobinhos e questiona quem sabe fazer tal mágica.
Posteriormente, o Escotista realizará com todos o passo a passo da mágica escolhida,
e subsequentemente os participantes reproduzirão esta mesma mágica.
Sugestão de um truque de mágica:
https://www.youtube.com/watch?v=28k_qoGI7Y4
3. Hora da Mágica
O Escotista propõe que todos os participantes pesquisem outras mágicas (ou também
podem compartilhar truques que já conhecem) para que façam uma apresentação
para a Alcateia, através da plataforma escolhida para a aplicação da atividade.

Variações
Se a atividade for aplicada via Whatsapp, o Escotista deve gravar um truque de mágica
antecipadamente e encaminhar aos lobinhos (as).

Dicas
Faça o vídeo do truque antecipadamente e sugira aos lobinhos que procurem outros
truques para apresentar na reunião. Ter mais de um truque na manga, caso a
execução seja muito rápida.
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