Atividade para o Ramo: Ramo Lobinho

VOCÊ CONHECE O KOTICK?
Informações:
Duração: 1h e 30min
Local: Sede do grupo escoteiro, respeitando todos os protocolos de distanciamento.
Participantes: O número será conforme o protocolo de distanciamento de prevenção
à COVID-19.

Áreas de Desenvolvimento:
Essa atividade contribui para aquisição de competências nas seguintes áreas de
desenvolvimento: S29, S24 e I20.

Materiais Necessários:
● 01Casca de ovo branco vazio e limpo;
● 01 Caneta hidrocor na cor preto, que deve ser trazida de casa e comunicado
com antecedência para os pais;
● 01 Folha A4.

Programa Geral da Atividade:
Tempo
14:00
14:20
14:35
14:50
15:10
15:30

Atividade
IBOA
Jogo Quebra Gelo:“Hum Hum”
Atividade 1 - Contação de história: Generosos
como Kotick
Jogo: O Perfil do Kotick
Atividade 2 - Trabalho Manual: confecção de um
Kotick
Encerramento

Responsável

Atenção!
O preparo de cada uma das atividades deve obedecer às orientações e o protocolo de
prevenção à COVID-19 nas atividades dos Escoteiros do Brasil.
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Desenvolvimento da Atividade
1. Jogo Quebra-Gelo: O Akelá pedirá para que os lobinhos façam um círculo de
parada (as matilhas formarão um círculo com os braços estendidos), sendo que
as distâncias entre os braços estendidos precisam ser maiores. Então, será
realizada a Canção Hum Hum, como quebra-gelo com todos (a) os lobinhos (a).
Canção: HUM HUM

Hum! hum! Quero ficar aqui!
Hum! hum! Mais um pouquinho só!
Hum! hum! Mais um pouquinho com você!
Hum! hum! A noite vem, eu sei!
Hum! hum! Não quero crer que vou
Hum! hum! Para bem longe de você!
Hum! hum! Por isso eu canto assim!
Hum! hum! Para alegrar o adeus!
Hum! hum! E esta amizade não ter fim!
Hum! hum! Uma grande amizade,
Hum! hum! Conosco se formou,
Hum! hum! E para sempre há de ficar!
Hum! hum!
2. Atividade 1 - Contação de história: Generosos como Kotick
O Escotista responsável pela contação pedirá para que cada lobinho (a) procure uma
cadeira ou um lugar para sentar para acompanhar a história. Então, contará a
história Generosos como Kotick. Sempre interagindo com os lobinhos (a) à distância.
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História:
Kotick, a foca adolescente de espírito aventureiro, que persegue sem trégua um
ideal que parece impossível, é o símbolo da solidariedade e da justiça. Embora sua
pele branca chame muita atenção, o que na verdade a destaca é sua preocupação
com os demais. Apesar da arrogância do poderoso lobo marinho, da apatia do velho
elefante do mar, das zombarias dos pássaros grosseiros que vivem à custa dos
outros, da estúpida indiferença das morsas, da surpreendente incredulidade de seus
companheiros, da resignação de seus próprios pais, Kotick enfrenta o perigo e
recorre a soluções audaciosas que lhe permitem salvar seu povo, vítima dócil dos
caçadores de pele. Sensível à dor alheia, não se resigna ante a injustiça que parece
inevitável e faz com que os demais o sigam, abandonando o conhecido, mas
perigoso, e lutem por uma terra segura, embora desconhecida. Autentico líder, não
lhe importa que o considerem louco, zombem dele ou lhe atribuam intenções
obscuras. Com ideias claras e capazes de fazer com que as coisas aconteçam, Kotick
encontra por fim as aparentemente tolas vacas marinhas, que o conduzem às praias
salvadoras, onde não poderá chegar à mão exterminadora dos caçadores. Kotick, o
grande nadador, o obstinado, o generoso, o que pensa primeiro nos outros, será o
juvenil companheiro de lobinhos e lobinhas em sua caminhada ao encontro do
próximo.
3. Jogo: O Perfil do Kotick
Todos os lobinhos ganharão uma folha A4 e utilizarão suas canetas trazidas de casa.
O Escotista mostrará uma folha A4 com uma palavra que caracteriza Kotick, falará
um pouco sobre ele. Pode-se escolher umas 4 características da foca branca. Logo
em seguida, o Escotista pedirá para que cada um no seu espaço, escreva uma
característica diferente daquelas que o Escotista mostrou, e vai dizer o porquê a
escolheu. Nesse momento o Escotista conversa sobre ser diferente e sobre a
diversidade que há em nós seres humanos.
4. Atividade 2 - Trabalho Manual: confecção de um Kotick
Os lobinhos (a) utilizarão a casca de ovo branco e a caneta hidrocor de cor preto
para a confecção de um Kotick, depois de confeccionada, o lobinho (a) levará o seu
Kotick para casa e deverá escolher um familiar que tenha uma das características
do Kotick e assim deverá presenteá-lo.
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Dicas
Cada lobinho pode fazer mais de um Kotick. Fica a opção de trazer mais cascas de
ovo, canetas coloridas, onde podem pintar de diferentes cores.

Materiais de Referência
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ah
UKEwiEkr6VgKrvAhX7JrkGHQyjAloQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fuebstorag
e.blob.core.windows.net%2Fcursos%2FAb6a02400921c40b680a756f95a6249b1.pdf&
usg=AOvVaw1BnvyLDwriXTXsSZq_suwd

Colaboraram na elaboração dessa ficha
Josielaine Mendonça Staudt - Grupo Escoteiro Melvin Jones 21º/RO.
Ângela Patrícia Berwig - Grupo Escoteiro 188º/PR
Marcia Thaís Garcia Gomes - Alcateia Autônoma Shisa Okinawa 446º/SP
Zéu Gonçalves - Grupo Escoteiro 33º/BA
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