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Para a dinâmica da primeira secção, propomos relacionar o exemplo de vida de S. 
Francisco de Assis com a importância conservação da natureza, procurando que os 
lobitos percebam o impacto positivo que devem ter na preservação das espécies e 
do meio ambiente.

O Jogo 

O facilitador da dinâmica irá contar a história de S. Francisco de Assis e deve com-
binar com os lobitos um som ou um gesto a fazerem sempre que ouvirem a palavra 
correspondente. Por exemplo, quando ouvirem “Francisco” devem bater uma palma, 
“Assis”- duas palmas, “lobo” - uivar.

Podem ser combinados com os lobitos os sons e as palavras que desejarem.

Depois de ouvirem a história, o facilitador deve colocar algumas questões à alcateia 
que ajudem a refletir sobre a importância da preservação das espécies:

•	 Acham que o Homem tem sido sempre amigo dos animais?

•	 Porque é importante protegermos os animais?

•	 Quem é que tem um animal de estimação e nos queira falar sobre ele? Que cui-
dados deves ter?

•	 Alguém sabe um exemplo de animal que esteja em vias de extinção e porquê?

Depois de alguma reflexão em grupo, é pedido aos lobitos que enviem uma men-
sagem a S. Francisco onde expliquem o que está a acontecer a muitos animais no 
nosso planeta que se encontram em vias de extinção e de que forma os lobitos se 
comprometem a ajudar a proteger as espécies e o meio ambiente. A mensagem deve 
ser criativa (cada bando pode ficar com um estilo de apresentação diferente: peça de 
teatro, música, desenho/pintura, fantoches…).

Preferencialmente, poderá haver alguém da equipa de animação que se caracterize 
como S. Francisco e que deixe uma mensagem sobre as apresentações feitas. Outra 
hipótese é fazer chegar a cada bando uma carta, onde S. Francisco mostre a sua pre-
ocupação com o facto de o Homem não ser muitas vezes amigo dos animais e onde 
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simultaneamente demonstre a esperança que ainda tem nas pessoas para fazerem a 
diferença, cabendo a cada lobito ser um exemplo a seguir através de pequenas ações 
do dia-a-dia.

Boa-Ação

A mensagem de S. Francisco sugere ainda aos lobitos que façam uma recolha de co-
mida para animais (gatos, cães…) que oferecerão a uma instituição local que acolha 
animais abandonados.

Objetivos Educativos a trabalhar

C3; C4; C6; E7; I7; S2; S6; S7.


