
• Na terceira rodada, você lança todos os bastões rapida-  

mente, um atrás do outro e quem os recebe faz o mesmo.  

Se tudo correr bem, todos os bastões voltarão para você.

Possibilidades de aprofundamento

Trabalhe os seguintes temas:

• Mesmo em situações de aparente caos, existe uma ordem. 

• As inter-relações nos ecossistemas     cada parte (partici- 

pante) tem a sua importância.

• As áreas onde a vida se desenvolve são sistemas em fluxo 

constante.

• Observe que a redução do número de bastões no final do 

jogo ocorre justamente quando a maioria dos bastões fica 

com você      faça uma comparação dos bastões que ficam  

"parados" com o desaparecimento das espécies. 
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> Atividades Início 1

BASTÃO-REDE

Conteúdo
Brincadeira de lançamento de bastões.

Objetivo
promover a apresentação

dos participantes

Tipo de atividade
estimulante,  desenvolve 

a vitalidade física e mental

No de participantes
de 8 a 20 pessoas

Faixa etária
a partir de 10 anos

Duração
aproximadamente 

20 minutos

Desenvolvimento:

• Cumprimente o grupo, apresente-se e peça aos partici-

pantes que procurem nas imediações um bastão de ma-

deira semelhante ao que você tem nas mãos.

• Deposite à sua frente o bastão que cada um lhe entregar. 

Peça a todos que formem uma roda ao seu lado.

• Inicie a brincadeira jogando o seu bastão para um dos 

participantes. Peça que ele se apresente de maneira breve.  

O participante joga o bastão para outra pessoa. E assim 

sucessivamente, até que todos se apresentem e o bastão 

volte para você.

• Na segunda rodada, o bastão é lançado da mesma forma. 

Agora,  a pessoa que joga deve dizer o nome de quem o 

recebeu. Caso ela não se lembre, pode ser ajudada pelo 

grupo.

Material
bastões de aproximada-

mente 40 cm de compri-

mento e  3 cm de diâmetro

(podem ser galhos eretos,

cabos de vassoura ou pro-

duzidos em marcenaria).

Preparação
esconder os bastões

Condições externas
espaço amplo
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Informação complementar: 

• O "ninho" transmite a sensação de segurança. É um lugar 

ideal para reuniões e um espaço de integração do grupo, 

especialmente nas excursões que envolvem atividades indi-

viduais ou em duplas.

• Veja algumas atividades que podem ser realizadas no 

"ninho de águia": 

- Atividades específicas – MOTIVAÇÃO 1 – MAPA DOS SONS, 

Capítulo III.

- Tema ÁRVORE 10 – ENCONTRO COM A ÁRVORE, Capítulo IV.

- Tema ÁGUA 1 – JOGOS DE GOTAS DE CHUVAS, Capítulo IV.

• Trabalhe o tema "A função dos troncos e galhos caídos na 

mata". 

> Atividades Início 2 

NINHO DE ÁGUIA

Conteúdo
Criação de um ponto de encontro e de troca de idéias.

Objetivo
construir um ponto de 

descanso e de troca 

de idéias

Tipo de atividade
animada, estimulante para

o aquecimento do grupo

Nº de participantes
de 8 a 20 pessoas

Faixa etária
a partir de 5 anos

Desenvolvimento:

Peça que cada participante procure um bastão. Veja em

Atividades específicas – INÍCIO 1 – BASTÃO REDE, Capítulo III.

• Todos formam uma roda e cada um coloca seu bastão 

diante dos pés.

• Peça para que o limite da roda seja aumentado com grave-

tos secos encontrados na mata. Os gravetos são coloca-

dos de maneira que os participantes possam se sentar 

comodamente no círculo formado. Este espaço representa 

o "ninho de águia", que servirá como um ponto de encon-

tro durante toda a excursão guiada.

• Ao final da excursão, peça que todos recoloquem os ga-

lhos nos locais da mata de onde foram tirados.

Duração
aproximadamente 

15 minutos

Material
bastão e gravetos

Preparação
procurar local apropriado

Condições externas
tempo seco
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Indicações: 

• Os participantes podem ser chamados pelo nome da plan-

ta ou do animal que está dependurado no seu cordão.

• Pode-se fazer uma rodada de informações para a troca de 

opiniões, conhecimentos e perguntas sobre os diferentes 

habitantes da mata.

• Veja em MATA COMO ESPAÇO DE VIDA 4 – TODOS NÓS 

DEPENDEMOS UNS DOS OUTROS, Capítulo IV.

• Veja também em Atividades extras – EXCURSÕES GUIADAS 

COM FAMÍLIAS, Capítulo V.

> Atividades Início 3

QUEM SOU?

Conteúdo
Adivinhações de animais e de plantas.

Objetivo
promover o autoconheci-

mento e estabelecer

relações  entre os 

participantes

Tipo de atividade
animada, comunicativa

Nº de participantes
mínimo de 5 pessoas

Faixa etária
a partir de 5 anos

Desenvolvimento:

• Coloque os cordões nos participantes com a gravura volta-

da para as costas.

• Faça perguntas para que cada um tente adivinhar o dese-

nho do animal ou da planta que está dependurado no seu 

cordão. Os participantes só podem responder: "sim", "não" 

ou "pode ser".

• Combine o número máximo de perguntas que podem ser 

feitas.

• Peça que os participantes ajudem o colega na adivinhação.

• Quem adivinhar deverá revelar o próprio nome e recolocar o 

cordão de modo que o desenho fique visível à sua frente.

• Se ninguém adivinhar o desenho, o participante poderá falar 

seu nome e pagar uma prenda.

Duração
aproximadamente 

20 minutos

Material
barbantes e desenhos de

animais ou plantas do lugar

(pode-se optar por

gravuras, cartões postais,

fotos ou cartazes).

Preparação
fazer vários cordões de bar-

bantes com desenhos como

pingentes

Condições externas
tempo seco
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Atividades específicas – FINAL 6 –  IMAGENS DA NATUREZA, 
Capítulo III.

Indicações: 

• Aproveite a oportunidade para falar sobre alguns "tesou-

ros" ou fenômenos da natureza.

• Ver Atividades Extras – EXCURSÕES GUIADAS COM FAMÍ-

LIAS, Capítulo V.

Variações: 

• Cada participante se apresenta e passa o objeto encontra-

do para o colega do grupo, explicando por que considerou 

o objeto como algo valioso. 

> Atividades Início 4

MEU TESOURO DA NATUREZA

Conteúdo
Cada um procura um objeto que lhe desperta interesse.

Objetivo
aguçar a visão e permitir

que as pessoas se mara-

vilhem com pequenos

"tesouros"

Tipo de atividade
animada e comunicativa

Nº de participantes
mínimo de 5 pessoas

Faixa etária
a partir de 5 anos

Desenvolvimento:

• Peça que cada participante caminhe livremente e procure 
um pequeno "tesouro" (pedra, semente, folha etc.) que 
caiba na mão fechada. Motive os participantes para que 
procurem algo que não seja muito frágil e que lhes agrade 
de uma maneira especial. 

• Quando todos tiverem voltado, forma-se uma roda. Recolha 
e distribua os "tesouros" ao acaso entre os participantes, 
que deverão estar com as mãos voltadas para as costas. 
Peça que passem os "tesouros" de mão em mão, por trás 
das costas, em um sentido previamente determinado. Os 
objetos devem ser apalpados.

• Quando todos tiverem recuperado seu próprio "tesouro", 
os "objetos preciosos" devem ser mostrados ao grupo. Os 
participantes devem comentar a experiência vivida e con-
tar para os colegas o que pensavam ter nas mãos.

• Para concluir a atividade, é interessante preparar um 
quadro, feito com galhos, para expor os tesouros. Veja em 

Duração
aproximadamente 

30 minutos

Condições externas
tempo seco, área 

interessante e 

diversificada na mata



60 61

Indicação: 

• Esta atividade é indicada para a  formação de subgrupos 

durante a excursão.

Variação: 

• Caso os integrantes do grupo já se conheçam, você pode 

pedir que encenem a formação de estátuas que represen-

tem as moléculas. Nesse caso, cada um fará o papel de 

um átomo, que deverá estar ligado ao outro de forma cria-

tiva.

> Atividades Início 5

ÁTOMOS E MOLÉCULAS

Conteúdo
Formação de grupos que se movimentam e conversam.

Objetivo
mover-se, encontrar-se e

apresentar-se

Tipo de atividade
animada e comunicativa

Nº de participantes
mínimo de 10 pessoas

Faixa etária
a partir de 14 anos

Desenvolvimento:

• Estimule uma conversa inicial sobre os conceitos de átomos 

e moléculas. 

• Os participantes devem representar átomos. Peça para que 

se movam isolados, sempre que a temperatura for anuncia-

da. O movimento será feito de acordo com a temperatura, 

que deverá oscilar de 0oC (nenhum movimento) a 100oC 

(o mais rápido possível). Anuncie temperaturas diferentes a 

cada dois segundos.

• Ao anunciar a formação de moléculas ("molécula de cinco", 

por exemplo), devem ser formados grupos de cinco átomos, 

dentro do menor tempo possível. Nesses subgrupos forma-

dos, os participantes devem conversar e se apresentar.

• Quando você anunciar a temperatura seguinte (35oC, por

exemplo), os grupos se desfazem e todos continuam andan-

do como átomos.

Duração
aproximadamente 

10 minutos

Condições externas
sem restrições climáticas
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Indicações: 

• Esta atividade é apropriada para grupos agitados.

• Não se pode esperar que todos fiquem quietos desde o 

início.

• Fique atento: ninguém pode ficar muito afastado e todos 

devem escutar o que  você diz.

> Atividades Início 6

CHEGAR

Conteúdo
Os participantes revivem o momento de chegada na área.

Objetivo
transformar a chegada em

um momento de reflexão 

e tranqüilidade

Tipo de atividade
tranqüila, instiga a 

imaginação

Nº de participantes
mínimo de 5 pessoas

Faixa etária
a partir de 10 anos 

Desenvolvimento:

• Peça que todos se sentem, relaxem e fechem os olhos. 

Com poucas palavras, você leva o pensamento dos par-

ticipantes a refazer o caminho percorrido, desde a chega-

da ao ambiente natural, até se encontrarem, de forma cons-

ciente, no local em que todos estão.

Diga calmamente:

• Você estava na escola e entrou no ônibus... Pense como 

estava sentado/a no ônibus... e como desceu aqui... A

primeira coisa que viu ao chegar foi... O que você está 

vendo agora é..."

• Em seguida, peça que os participantes abram os olhos e 

comparem a realidade com o que cada um imaginava em 

relação à chegada ao local a ser visitado. 

Duração
aproximadamente 

5 minutos

Condições externas
clima quente e seco, 

para que se possa sentar

no chão
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planejado para cada subgrupo) é amarrado em uma das pon-

tas, formando um grande nó. Faça conjuntos de fios conforme

o  número de subgrupos que você deseja formar. Segure todos

os nós em sua mão e levante-a. O grupo forma um círculo

fechado ao seu redor. Cada um segura um fio e o estica.

Quando todos os fios estiverem esticados, você abre a mão.

Formam-se redes ou conexões entre os integrantes, ligados a

um conjunto de fios. Esses pertencem ao mesmo subgrupo.

d) Bolinhas de gude
Em um saco não transparente, coloque bolinhas de gude de
cores variadas (o número de cores é igual ao de subgrupos).
Para cada cor, há o mesmo número de bolinhas de gude (de
acordo com o tamanho planejado para o grupo). Cada um
pega uma bolinha.  Os participantes que tirarem a bolinha
da mesma cor fazem parte de um subgrupo.

e) Aromas
Coloque um pouco de algodão com um determinado aroma
(rosas, lavanda etc.) em uma caixinha plástica de filme
fotográfico. Cada participante recebe uma dessas caixinhas
(o número de aromas é igual ao de subgrupos). Os partici-
pantes se encontram e aspiram o aroma das caixinhas. Os
que têm caixinhas com o mesmo aroma pertencem a um
subgrupo. Atenção: alguns participantes podem ter reações
alérgicas a determinados odores.

f) Matracas
Encha um determinado número de caixinhas pretas, como as
de filmes fotográficos, com materiais diferentes (sal, feijão,
pedrinhas, arroz etc.). O número dos materiais escolhidos
deve coincidir com o número de subgrupos. Cada partici-
pante recebe uma caixinha e agita a sua "matraca" para
identificar o material. Os que tiverem caixinhas com o
mesmo material pertencem a um subgrupo.

g) Quebra-cabeças de cartão postal
Os cartões postais (o número de cartões é igual ao de sub-
grupos) são cortados em pedaços (o número de partes é
igual ao número de participantes por grupo). Entrega-se um
pedaço a cada um e todos tentam montar os quebra-
cabeças. Os que conseguirem formar o mesmo quebra-
cabeça pertencem a um subgrupo.

> Atividades Início 7

QUEM COM QUEM?

Conteúdo
Atividade para a formação de subgrupos.

Objetivo
Formar grupos pequenos

Tipo de atividade
ativa e comunicativa

Nº de participantes
mínimo de 14 pessoas

Faixa etária
a partir de 6 anos

Desenvolvimento das diferentes atividades:

a) Vozes de animais
Selecione alguns nomes de animais que produzem sons bem
diferentes. Estabeleça um número de animais conforme o
número de subgrupos  que você pretende formar. Comunique
secretamente o nome de um dos animais a cada participante.
Faça isso aleatoriamente e em voz baixa. Quando todos já
souberem os nomes, pede-se que imitem as vozes dos ani-
mais simultaneamente. Os integrantes de cada subgrupo se
identificam, já que imitaram o mesmo animal. 

b) Reunir objetos
Você prepara um número de objetos igual ao número de sub-

grupos que deseja formar (pedras, sementes, folhas etc.). Os

participantes formam um círculo e abrem as mãos voltadas

para as costas, para receber o objeto que você colocará.

Todos devem apalpá-lo e tentar reconhecê-lo. Quem tiver

objetos do mesmo tipo, faz parte de um subgrupo.

c) Fios
Um conjunto de fios de aproximadamente um metro de com-

primento (o número de fios equivale ao número de integrantes

Duração
de acordo com a atividade

Material
de acordo com o 

desenvolvimento escolhido.

Condições externas
de acordo com o 

desenvolvimento escolhido. 




