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Ramo: Lobinho 

ONDE ESTÁ O FERMENTO DO BOLO? 
 
Informações: 
Duração:  Semana anterior ao dia de atividade, 1h30min no próprio dia 
Local: Cada um em sua casa, através de aplicativos de conversa ou 
videoconferência 
Participantes: 24 lobinhos, com a participação da família 
 
 
Áreas de Desenvolvimento: 
Físico, Intelectual e Social  
 
Especialidade relacionada 
Especialidade de Confeitaria 
 
Programa Geral da Atividade: 
 

Tempo Atividade Responsá
vel 

10’ Rotina Inicial  
60’ 1. Grande Jogo: Onde está o fermento do bolo?  
10’ 2. Comemoração  
10’ Rotina Final  

 
Material 
- Imagem da Bandeira Nacional 
- Celular 
- Folha impressa com a receita do bolo e o modo de fazer 
- Ingredientes do bolo 
- Material para confecção das pistas (folha, impressora/canetinha e fita 
adesiva) 
 
Na semana anterior 
Passar as instruções instruções e modelo das cartelas com as pistas aos 
responsáveis dos lobinhos. 
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- As pistas podem ser dobradas e/ou escondidas com fita adesiva da 
maneira que os pais ou responsáveis preferirem. Os lobinhos(as) deverão 
encontrar todas as pistas para formarem a palavra da pista final. 
- Segue no Anexo 01 as pistas que os lobinhos e as lobinhas irão procurar e 
as “respostas” e os locais deverão ser utilizados para esconder as pistas. 
 
Descrição das atividades 
 

1. Grande Jogo: Onde está o fermento do bolo? 
 
Recursos Materiais Necessários:  
- Folha impressa com a receita do bolo e o modo de fazer 
- Ingredientes do bolo 
 
Recursos Humanos Necessários  
- Responsáveis pelos lobinhos (1 adulto) 
 
Desenvolvimento: 
 
Essa atividade será realizada com apoio dos pais ou responsáveis. Será um 
jogo de caçar pistas até encontrar o objeto almejado, que no caso será um 
dos ingredientes do bolo, o fermento.  
 
Tudo gira em torno de uma receita de bolo de chocolate (preferido da 
maioria), pois, o bolo remete a comemorações. Todos os ingredientes 
estarão disponíveis, exceto o fermento, o qual deverá ser encontrado 
através das pistas espalhadas pela casa dos lobinhos(as). Por isso, as 
instruções serão disponibilizadas previamente para as famílias, que  
colocarão, em segredo, as pistas e o fermento nos locais indicados para que 
os lobinhos comecem sua caçada. 
 
Texto, receita e modo de preparo que serão dadas aos lobinhos - será 
entregue na hora da atividade pelos responsáveis: 
 
Texto (será lido pelo escotista aos lobinhos) 
“Não podemos esquecer que na alcateia temos as comemorações das 
conquistas realizadas pelos lobinhos(as), seja no recebimento de um 
distintivo especial, ou até mesmo dos aniversariantes do mês. Então, para 
realizar essa grande festa vamos aprender e fazer um delicioso bolo de 
chocolate. 
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Mas ouvimos sobre alguém que não gosta de comemorações e que quer 
atrapalhar este momento feliz da alcateia. Esse alguém não conformado 
com as conquistas dos lobinhos(as) sumiu com um dos ingredientes do 
bolo, o fermento. Não podemos deixar isso acontecer! 
Por isso, vamos ser mais rápidos para acharmos o fermento e garantirmos 
a receita. Vocês têm melhores habilidades para uma boa busca, com 
certeza conseguirão encontrar.” 
 
Receita (mandar antecipadamente aos responsáveis para impressão ou 
para copiar) 
Ingredientes Para o Bolo  
·          3 ovos 
·          1 xícara de chá de açúcar 
·          1 xícara de chocolate em pó ou achocolatado (ex: Nescau, Toddy, 
etc) 
·          2 xícaras de chá de farinha de trigo 
·          1 xícara de água 
·          1 xícara de óleo 
·          1 colher de sopa de fermento em pó. 
 
Modo de Preparo (mandar antecipadamente aos responsáveis para 
impressão ou para copiar) 
Com o fouet bata o ovo, o açúcar e o chocolate em pó. Misture bem. 
Em uma leiteira ferva a água e o óleo juntos. Após ferver despeje o líquido 
na mistura. Mecha com o fouet até incorporar bem. 
Acrescente  lentamente a farinha e misture delicadamente para incorporar. 
Por último adicione 1 colher de fermento em pó e misture delicadamente 
Coloque a mistura em uma assadeira untada e enfarinhada. 
Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC de 30 a 40 minutos. Faça o teste do 
palito, se sair limpinho, seu bolo está pronto. 
Para desenformar, deixe o bolo esfriar, pois o bolo fica bem fofinho. Se 
desenformar quente, ele pode quebrar. 
Se quiser acrescentar uma cobertura, sugiro a nossa deliciosa Receita de 
Brigadeiro, não tem erro!! 
Link de acesso a receita do Bolo de chocolate: 
https://images.app.goo.gl/Pwxm1t3kiS3EuMREA 
 

2. Comemoração 
 

https://images.app.goo.gl/Pwxm1t3kiS3EuMREA
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Recursos Materiais Necessários:  
- Bolo pronto 
 
Recursos Humanos Necessários  
- Responsáveis pelos lobinhos 
 
Desenvolvimento: 
Após fazer o bolo é hora de apresentar para todos os lobinhos e degustar! 
Pode usar o momento para cantar parabéns para os aniversariantes do mês.  
 
Anexo 01 
Texto das pistas que devem ser enviadas aos responsáveis previamente: 
 
“Antes de começarmos, vamos higienizar bem as mãos! 
 
PISTA 1 (esta pista deve ser entregue diretamente ao lobinho): Já lavou bem 
suas mãos após usar o banheiro? Não dá pra esquecer, né... Mas veja agora, 
vamos esfriar um pouco nossa busca. Você encontrará algo em um objeto 
que não entra gente, mas que tem porta, e que sempre tem algo que você 
gosta dentro. 
 Resposta: Geladeira. 
  
PISTA 2 (esta pista deve estar na geladeira): Ai, ai, acho que esse alguém 
me viu, e saí correndo para ele não entender nosso esquema. Perdi o 
fôlego, mas consegui... Só fiquei com muita sede! Por isso, deixei a nova 
pista em um lugar para vocês beberem algo, porque sei o quanto cansa 
buscar algo escondido, e isso vai ajudar todos vocês!  
Resposta: Bebedouro, Filtro de água ou garrafa de água na mesa ou 
bancada. 
  
PISTA 3 (esta pista deve estar no bebedouro, filtro de água ou garrafa de 
água na mesa ou bancada): Não tem como não chegar e entrar em casa por 
um lugar específico. É neste lugar, lobinhos e lobinhas, que vocês 
provavelmente sairão também e que, sem ninguém perceber, consegui 
deixar mais uma pista para vocês.  
Resposta: Porta de entrada. 
  
PISTA 4 (esta pista deve estar na porta de entrada): Escolher um lugar 
bacana, planejar uma comemoração... Isso não podia acontecer sem uma 
pessoa amada e de confiança para preparar tudo. Vocês sabem quem 
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ela/ele pode ser, e deixei mais uma pista com essa pessoa, que a guardou 
com segurança para que vocês, lobinhos e lobinhas, continuem suas 
buscas.  
Resposta: Responsável pelos lobinhos em casa. 
  
PISTA 5 (esta pista deve estar com o responsável pelo lobinho em casa): Lá 
fui eu continuar minha procura, quando a vi... A receita do bolo! Hum! Notei 
que a receita é fácil e gostosa. Não vejo a hora de encontrar esse bendito 
fermento! Seria muito óbvio deixar uma pista perto da receita, mas 
pensando bem, por que não procurar!  
Resposta: Próximo à receita impressa, onde será feito o bolo. 
  
PISTA 6 (esta pista deve estar próxima a receita do bolo impressa): Agora é 
o momento crucial. Você já está com todas as evidências necessárias. Junte 
todos os cartões de pistas que encontrou, e coloque-os em ordem. Pegue 
a primeira letra que aparece em cada pista, ela formará uma palavra e 
indicará onde está o fermento. Corra, não perca mais tempo para começar 
a fazer o bolo e comemorar com toda a Alcateia!  
Resposta: Junção das pistas para formar o local final. 
  
A palavra final formada é onde o fermento do bolo deve estar escondido: 
JANELA (qualquer uma janela da casa). 
 
 
Modelo das cartelas com as pistas: 
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