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Concurso de Paródias

Informações

• Local: Qualquer parte da casa onde exista espaço.
• Participantes: Jovens e seus familiares.
•  Área de desenvolvimento: Intelectual

Material

• Para as apresentações será ótimo se existir no local microfones, pedestais para os microfones e caixas amplificadas. 
   Mas, caso não existam basta que se tenha algo que pareça um microfone, já que não há um público
   muito grande.
• Um espaço que seja o palco do show.
• Caneta e papel (em pedaços pequenos) para as notas.
• Um troféu, que pode ser um papel com um troféu impresso.

Explicação sobre o tema

Objetivando estimular a criatividade e proporcionar uma oportunidade de os jovens demonstrarem sua performance 
para adaptar letras de músicas existentes aos temas escoteiros, promovendo uma boa diversão aos jovens e 
seus familiares, será organizada uma competição entre os jovens e familiares, para que desenvolvam paródias e 
as apresentem frente a todos, havendo um julgamento e premiação para as três melhores apresentações.

Antes de começar

Importante decidirem, em conjunto, quais as regras para elaboração e apresentação das paródias.

Descrição da atividade

• Inicialmente cada participante escolhe uma canção popular e, usando ela como base, cria uma nova letra que 
faça referência ao escotismo. Deve ser uma letra divertida, como devem ser as paródias.
• Uma vez terminado este período, se faz um sorteio para que cada um apresente a sua canção.
• Pode ser divertido se os candidatos se caracterizarem, e se um dos membros da família faça o papel de apresentador, 
anunciando os candidatos e solicitando as notas dos jurados, que serão todos.
• Uma maneira interessante é que, em cada apresentação, os votos sejam secretos. Para isso cada jurado dá sua 
nota escrita em um pedaço de papel, considerando criatividade, animação e apresentação.
• Ao final de todas as canções o apresentador fará a soma dos pontos dados a cada um, e deverá anunciar, em 
ordem, o terceiro, o segundo e o primeiro lugar.
• Caso se tenha um troféu, deverá ser entregue ao primeiro colocado.

Considerações

Essa ficha de atividade foi desenvolvida pela Equipe Nacional do Ramo Sênior.
Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail programa@escoteiros.org.br.
Ficha publicada em 02/04/2020.


