Atividade para o Ramo:

Festival Gastronômico em Casa
Informações:
Duração: 2 horas
Local: Online
Participantes: sem limite
Atividade Online: ( X ) SIM

(

) NÃO

Materiais Necessários:
Material que cada jovem escolher para o prato que desejará fazer no dia da
atividade, câmera ou celular, aplicativos de montagem de vídeos ou fotos.

Áreas de Desenvolvimento:
Essa atividade contribui para aquisição de competências nas seguintes áreas de
desenvolvimento: Físico e Afetivo

Desenvolvimento da Atividade
Prévio: cada jovem deverá escolher uma receita de um prato, escrever seus
ingredientes e fazer o levantamento de valores gastos em cada um (a pesquisa pode
ser via internet). Em seguida deverá descrever o passo-a-passo da receita. Estas
duas informações deverão constar no vídeo a ser montado.
No dia: dado o start para o início do preparo, os jovens começarão separando os
itens a ser usados, filmando ou fotografando os mesmos, assim como todo o passoa-passo. Finalizado o prato, o jovem pode oferecer para alguém que está em casa
com ele provar e avaliar o sabor, sem deixar de filmar ou fotografar o processo. No
final um vídeo editado com duração pré-definida (pode ser feito no reels, inshot,
etc.) deverá ser publicado ou enviado para um júri pré-selecionado avaliar. Feita a
avaliação é declarado um vencedor ou vencedora.

Variações
As variações podem ser de tempo, de modo de apresentação, de tema a ser
escolhido. Sugestões de tema: prato regional, comida que aprendemos a fazer
durante a pandemia, comida caseira, comida afetiva, comida de outro país, comida
matéria adaptada ao forno.
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Dicas
Algumas semanas antes a Assembleia de Tropa pode se reunir on-line para decidir o
tema mais adequado para todos, que seja de fácil acesso e financeiramente viável,
assim como podem decidir também as formas de avaliação.

Colaboraram na elaboração dessa ficha
Ilvia Oliveira (Coordenadora Nacional Adjunta do Ramo Sênior)
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