Ficha de Atividade
Escoteiros Online

Ramo Sênior

CONCURSO DE COSPLAY
Informações:
Duração: 1 hora
Local: Interno
Participantes: Individual ou com a patrulha

Área de Desenvolvimento:
Intelectual.

Progressão Pessoal:
36.Escolher um tema de seu interesse e criar uma obra a partir dele, tal como uma escultura, pintura, esquete,
canção, poesia, dentre outras à sua escolha ou ainda criar uma campanha de divulgação para a seção.
Esta atividade colabora para o alcance dos seguintes itens para especialidade de Cosplay: - Itens 1,2,3,5 e 6.

Material:
- Celular ou câmera para gravação.
- Acessórios, adornos, roupas para compor o personagem
- Material de pesquisa sobre Cosplay

Antes de começar:
Pesquise sobre o tema proposto, assista ao vídeo indicado e, se possível, para incentivar aos jovens, caracterizese com um cosplay do seu personagem favorito.

Descrição da Atividade:
A atividade consiste em assistir o vídeo disponibilizado no link https://youtu.be/yk4fjDyVEOI, elaborar uma
pesquisa sobre o Universo do Cosplay, apresentando aos demais membros da sua patrulha durante uma reunião
virtual, e efetuar uma postagem do resultado do seu Cosplay nas mídias Instagram ou Facebook do Ramo Sênior RS.
Itens para apresentar durante reunião virtual:
1. Apresentar a origem do Cosplay, contando sua história e falando sobre sua chegada no Brasil.
2. Apresentar um de seus personagens de Cosplay favoritos, devidamente caracterizado como tal, compartilhando
informações a respeito de sua origem e história.
3. Participar de um evento ou concurso de Cosplay.
4. Listar os principais festivais ou eventos de Cosplay que acontecem em sua cidade, estado país e mundo,
destacando suas principais características.
5. Apresentar uma lista de no mínimo 5 verbetes comuns ao mundo do Cosplay, com seu respectivo significado.

Dicas:
Esta atividade visa instigar a criatividade do jovem.

Bibliografia:
Site: vigilianerd.com.br
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Considerações:
O objetivo da atividade é estimular o jovem a conquistar a especialidade.
Compartilhe sua atividade no Grupo Oficial no facebook do Ramo Sênior Gaúcho em bit.ly/gruporamoseniorgaucho.
Ao publicar a foto em suas rede sociais (twitter, instagram ou facebook) marque os perfis dos @escoteirosrs e
use a hastag #escoteirosrs para que possamos acompanhar as atividades que estão sendo desenvolvidas em
todo o Rio Grande do Sul
Essa ficha de atividade foi desenvolvida por Equipe Regional do Ramo Sênior - RS
Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail ramosenior@escoteirosrs.org.br
Ficha publicada em 22/04/2020.

