REVIVENDO CAÇADAS DE KAA
Ramo: Lobinho
Informações:
Duração: 1h30min
Local: Preferencialmente ao ar livre, de modo a garan r o distanciamento entre os
par cipantes
Par cipantes: respeitando o limite determinado pelos protocolos sanitários e da Região
Escoteira
Áreas de Desenvolvimento:
Físico, Intelectual, Social, Afe vo, Caráter
Programa Geral da A vidade:
Tempo

A vidade

10’

Ro na Inicial

20’

1. Os cinco ar gos!

15’

2. Voando com Chill

15’

3. Contação de “Caçadas de Kaa”

5’

4. Canção da Kaa

20’

5. De volta pra gruta

10’

Ro na de Encerramento

Responsável

Descrição das a vidades:
Atenção!
O preparo de cada uma das a vidades deve obedecer às orientações e ao protocolo de
prevenção à COVID-19 nas a vidades dos Escoteiros do Brasil.
1. Os cinco ar gos
Recursos Materiais Necessários:
- Baldes alinhados a pelo menos 2 metros de distância entre um e outro (um para cada
lobinho)
- Cinco bolinhas de papel (ou similar) para cada lobinho
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Recursos Humanos Necessários
- Dois esco stas
Desenvolvimento:
A certa distância de seu respec vo balde, os lobinhos devem acertar, uma a uma, as cinco
bolinhas dentro dele. A cada erro, o lobinho deve buscar a bolinha e voltar pro ponto de
arremesso. Ao nal de determinado tempo, o esco sta conta quantas bolinhas cada lobinho
conseguiu acertar em seu balde. Então, a surpresa é que o número de bolinhas é o número
de ar gos da Lei do Lobinho que o lobinho deverá dizer. A proposta, claro, é que o lobinho
possa pedir ajuda a outro caso não lembre de todos. O esco sta lembra à Alcateia quem era
Baloo, o que ele ensinava aos lobos e diz que ainda naquele dia eles lembrarão da
importância das lições do Urso para a vida de Mogli.
2. Voando com Chill
Recursos Materiais Necessários:
- Espaço amplo
- Uma peteca para cada lobinho
Recursos Humanos Necessários
- Dois esco stas
Desenvolvimento:
O esco sta lembra aos lobinhos que Chill estava sempre voando por cima da Jângal, mas
conta que, desta vez, são eles que deverão ajudar o Chill a voar. Cada lobinho receberá uma
peteca e deve fazer um percurso (riscado no chão ou indicado pelo esco sta) dando o maior
número possível de toques na peteca. Os toques serão contados pelo próprio lobinho.
3. Contação de “Caçadas de Kaa”
Recursos Materiais Necessários:
- Qualquer recurso escolhido pelo esco sta para contar a história
Recursos Humanos Necessários
- Um ou dois esco stas
Desenvolvimento:
A Alcateia estará sentada em círculo, respeitando o distanciamento mínimo de 2 metros
entre os lobinhos. Caso algum esco sta tenha adotado o nome de Kaa, é interessante que
seja ele a contar a história, mas qualquer outro esco sta pode fazê-lo também. Caso se opte
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pelo uso de qualquer material, lembrar que ele não deve ser compar lhado. Se possível,
realizar a contação em um ambiente mais silencioso, pois o uso de máscaras requer esforço
maior para falar.
4. Canção da Kaa
Recursos Materiais Necessários:
Nenhum
Recursos Humanos Necessários
- Um ou mais esco stas
Desenvolvimento:
Kaá, Kaá, eu vim te perguntar...
Como é que a cobra sobe no pezinho de limão?
Se a cobra não tem pé...
Se a cobra não tem mão...
Como é que a cobra sobre no pezinho de limão?
Es ca, encolhe, seu corpo é todo mole!
É assim que a cobra sobe no pezinho de limão!
Referências:
h ps:// .watch/3QUlaDFpKs/
h ps://youtu.be/tE5BAtg-PzA
h ps://youtu.be/a0wArVrai0Y
5. De volta pra gruta
Recursos Materiais Necessários:
Plaquinhas (ou papéis grandes) com A, B e C para cada lobinho
Cinco ou mais bambolês para cada lobinho (ou marcações similares no chão)
Perguntas sobre a história “Caçadas de Kaa” (mínimo de 10)
Recursos Humanos Necessários
- Dois esco stas
Desenvolvimento:
Os lobinhos serão dispostos lado a lado, com distanciamento entre si, e os bambolês à
frente. No fundo de cena, os lobinhos estarão na Tocas Frias (onde foram presos pelos
Bandarlogs) e deverão regressar à gruta de Raksha. A cada rodada, o esco sta fará uma
pergunta com três opções de resposta bem similares, porém apenas uma verdadeira (A, B
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ou C). Quando o esco sta apitar, cada lobinho deverá levantar a placa com a letra
correspondente à resposta que julgar correta. Se acertar, avança um bambolê rumo à gruta.
Variante: em vez de fazer as perguntas na ordem, pode-se numerá-las e os lobinhos vão
sugerindo os números.
Atenção: revisar as perguntas ANTES da contação da história, para garan r que todas sejam
abordadas.
Exemplos de perguntas:
Por que Baloo de vez em quando repreendia Mogli?
a) Porque era um urso bem agressivo
b) Porque Mogli às vezes nha preguiça ***
c) Porque Raksha o mandou ser durão
Por que os Bandarlogs eram chamados de Povo Sem Lei?
a) Porque não nham líder nem regras ***
b) Porque nham rasgado as leis
c) Porque não moravam na Jângal
Quem avisou a Mogli que os Bandarlogs eram má companhia?
a) Shere-Khan
b) Baloo ***
c) Tabaqui
Qual a idade de Kaa?
a) 40 anos
b) 300 anos
c) 200 anos ***
Que frase Mogli usou para se comunicar com Chill?
a) Somos do mesmo povo, tu e eu
b) Somos do mesmo bando, tu e eu
c) Somos do mesmo sangue, tu e eu ***
Como Baloo e Bagheera convenceram Kaa a ajudar no resgate de Mogli?
a) Disseram que os macacos a chamarem de minhoca amarela ***
b) Disseram que os macacos não gostavam dela
c) Disseram que os macacos zombaram dela
Como Kaa paralisava os Bandarlogs?
a) Ela soltava um veneno
b) Ela assobiava
c) Ela os hipno zava ***
Quem foi o úl mo a chegar nas Tocas Frias para resgatar Mogli?
a) Baloo ***
b) Bagheera
c) Kaa

Onde Mogli estava quando Kaa chegou às Tocas Frias?
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a) Amarrado na copa das árvores
b) No poço com as serpentes ***
c) Numa sala escura e abandonada
O que Kaa fez com os Bandarlogs depois que Mogli par u de volta pra casa?
a) Levou eles pra cadeia
b) Deu um sermão neles
c) Devorou os macacos ***
O que Mogli disse a Kaa para agradecer-lhe por ter sido salvo?
a) Minha pele será sua pele sempre que desejar!
b) Minha caça será sua caça sempre que desejar! ***
c) Minha carne será sua carne sempre que desejar!
O que Mogli aprendeu com o sufoco que passou?
a) A ouvir sempre os Velhos Lobos ***
b) A ouvir somente o Baloo
c) A olhar sempre pro Chill

Ficha elaborada por: Leonardo Vieira
Data: Fevereiro / 2021
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