Ramo: Lobinho

TIK TOKERS
Informações:
Duração: 1h30min
Local: Em casa
Participantes: 24 lobinhos
Áreas de Desenvolvimento:
Físico, Intelectual, Social e Afetivo
Programa Geral da Atividade:
Tempo

Atividade

10’
10’
5’
15’
20’

Rotina Inicial
1. Quebra Gelo: Just Dance
2. O que é Tik Tok?
3. Criando seu Tik Tok
4. Gravação 1: curiosidades dos seus
personagens
5. Gravação 2: dublagem dos seus personagens
Rotina de Encerramento

20’
10’

Responsá
vel

Descrição das atividades:
Preparação prévia ao dia da atividade:
- Pedir durante a semana anterior à atividade para os lobinhos se
fantasiarem de algum personagem conhecido de filmes ou desenhos para
o dia da atividade. Quem não tiver, é só improvisar itens que tiver em casa
para a caracterização.
1. Quebra Gelo: Just Dance
Recursos Materiais Necessários:
- Aparelho para ouvir e ver os vídeos (celular, computador, TV, tablet)
Recursos Humanos Necessários
- 1 escotista
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Desenvolvimento:
O Tik Tok está cheio de vídeos com coreografias. Então, projete na
chamada de vídeo da atividade os links a seguir que contém músicas
animadas que estão no Tik Tok para os lobinhos seguirem a coreografia.
https://www.youtube.com/watch?v=Zy9vdUtMni4
https://www.youtube.com/watch?v=mA9Gv8dSkAQ
https://www.youtube.com/watch?v=ljAK2KZzaUA&t=27s
Caso queiram mais sugestões, basta procurar por “Just Dance” no Youtube.
Caso a atividade seja por alguma plataforma de mensagens, mandar os
links para os lobinhos verem as coreografias e pedir para eles gravarem um
trecho deles dançando a coreografia que eles mais goratarem.
2. O que é Tik Tok?
Recursos Materiais Necessários:
- Não há necessidade
Recursos Humanos Necessários
- 1 escotista
Desenvolvimento:
Contar para os lobinhos o que é o Tik Tok e apresentar alguns vídeos que
estão no App. Seguem alguns links com vídeos do Tik Tok para os lobinhos
verem como são os conteúdos produzidos pelos Tik Tokers
https://www.youtube.com/watch?v=mt1oCbVp-eA
https://www.youtube.com/watch?v=wnuel26IuXs
https://www.youtube.com/watch?v=wLM_7C0woR8
https://www.youtube.com/watch?v=VefU3HWOra4
Atenção: Os Lobinhos não têm idade para ter conta no aplicativo.
Link com a explicação do que é o Tik Tok:
https://tecnoblog.net/337651/o-que-e-tiktok/

3. Criando seu Tik Tok
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Recursos Materiais Necessários:
- Folha de sulfite ou cartolina
- Material para colorir
- Fita adesiva
Recursos Humanos Necessários
- Não há necessidade
Desenvolvimento:
Todo vídeo do Tik Tok apresenta o logotipo do app. Então, para os lobinhos
poderem gravar seus Tik Toks deverão produzir os logos. Pedir para os
lobinhos desenharem o logotipo do Tik Tok para colocar com fita adesiva
em uma parede onde serão gravados os vídeos das duas próximas
atividades. Segue a imagem para os lobinhos seguirem a arte do logotipo.

4. Gravação 1: curiosidades dos seus personagens
Recursos Materiais Necessários:
- Celular com câmera
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Recursos Humanos Necessários
- 1 escotista
Desenvolvimento:
Um dos tipos de vídeos feito no Tik Tok é aquele em que as pessoas falam
sobre curiosidades. Os vídeos do Tik Tok têm no máximo 1 minuto.
Portanto, os lobinhos devem fazer um vídeo, de no máximo de 1 minuto,
falando sobre curiosidades do personagem que está fantasiado. Eles
devem pesquisar essas curiosidades e escolher as mais legais porque em 1
minuto não dá para contar todas. No vídeo deve aparecer o logotipo do Tik
Tok que foi feito na atividade anterior. Depois os lobinhos devem enviar os
vídeos para o escotista e apresentar para todos os vídeos produzidos.
5. Gravação 2: dublagem dos seus personagens
Recursos Materiais Necessários:
- Celular com câmera
- Dispositivo com som para tocar a fala do personagem
Recursos Humanos Necessários
- 1 escotista
Desenvolvimento:
Um outro tipo de vídeo feito no Tik Tok e que são famosos é o de dublagem.
No início do aplicativo, esses eram os vídeos mais feitos e famosos. Como
os vídeos do Tik Tok têm no máximo 1 minuto, os lobinhos devem fazer um
vídeo dublando o personagem que está fantasiado. No vídeo eles devem
mexer a boca de acordo com o que o seu personagem está dizendo em
algum trecho que eles pesquisarem e escolherem de filme ou desenho
desse personagem. A atuação é importante também! No vídeo deve
aparecer o logotipo do Tik Tok que foi feito na atividade anterior. Depois
mandar os vídeos para o escotista e apresentar para todos os vídeos
produzidos.
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