PRÉ ATIVIDADES
VII Game Campori Online

Orientações






As atividades devem ser realizadas todas em Unidades promovendo uma união e
preparo para o evento.
Todas atividades devem ser comprovadas em FOTO ou VÍDEO.
As atividades devem ser entregues mediante o cronograma do evento presente no
REGULAMENTO do evento.
As atividades devem ser postadas nas redes sociais e entregue também no sistema do
evento quando liberado.
Os perfis de publicação devem estar em modo PÚBLICO.

PRÉ ATIVIDADES
PRÉ GAME 1 – Diário de bordo. Nosso acampamento precisa de mais organização para conhecer
quais são os membros e quantos são. Peça ao secretário de seu esquadrão para organizar uma
caderneta com a ficha de cada integrante da unidade. FOTO

PRÉ GAME 2 – Dê identidade para o seu acampamento, crie ou customize máscaras de proteção
para todos os integrantes da sua unidade, sempre relembre a importância de se manterem
protegidos de qualquer perigo e de proteger a todos ao seu redor! FOTO

PRÉ GAME 3 - ALIMENTE GAME CAMPORI: Vamos ajudar o próximo a sobreviver? A unidade
deverá arrecadar alimentos não perecíveis (cada membro pode contribuir com 1kg) e doar para
uma família que esteja precisando ou entregar para ASA na IASD local. FOTO
PRÉ GAME 4 - DESAPEGA GAME CAMPORI:
A unidade deverá separar roupas para doações, a entrega pode ser feita para alguém que esteja
precisando ou para a ASA local. FOTO

PRÉ GAME 5 - Especialidade do evento - PROTEÇÃO
A unidade deverá fazer um desenho mostrando a importância dos EPI's (Equipamentos de
Proteção Individual) e se podem ser usados na área da saúde. FOTO
(Especialidade de biossegurança, requisito 2.)

PRÉ GAME 6 - Especialidade do evento AJUDA AO PRÓXIMO
A unidade deverá representar de forma criativa (vídeo, foto, etc.) os serviços que devem ser
prestados pela ADRA em situação de emergência.
(Especialidade de Resposta a Emergências e Desastres, requisito 2.)

PRÉ GAME 7 - Se junte com sua unidade e grave um vídeo Cantando a música tema do Campori,
e poste na página do Facebook ou Instagram (Reels) e marque nossa página na publicação.
(Instagram @gamecampori / Facebook/gamecamporionline). VÍDEO

PRÉ GAME 8 - Se junte com sua unidade e grave um vídeo sobre um "manual da sobrevivência".
Nesse vídeo aborde dicas importantes para sobreviver nos dias atuais. (Aplique conceitos
bíblicos) o vídeo precisa conter pelo menos 5 dicas.
O vídeo pode ser postado por inteiro contendo as 5 dicas ou divididos em 1 vídeo para cada dica
e precisa ser postado no Facebook ou no Instagram e marcar nossa página na publicação.
( Instagram: gamecampori / Facebook gamecamporionline ) VÍDEO

PRÉ GAME 9 - Wilsoooooooooooon!
Prepare com sua unidade um mascote do sobrevivente ele acompanhará a unidade nos
momentos mais radicais deste desafio de sobrevivência.
Cuide bem dele. FOTO

PRÉ GAME 10 - A unidade deverá preparar juntos uma decoração para seu porto seguro
(também conhecido como QG onde a unidade ficará 3 dias), apresente o projeto para concluir
esta atividade e durante o evento pediremos novamente algo relacionado a isto. FOTO

PRÉ GAME 11 – Prepare um vídeo criativo da Unidade se preparando para este Desafio de
sobrevivência e poste nas redes sociais. FOTO

PRÉ GAME 12 – Convide uma unidade que ainda não se inscreveu para este Game Campori a
participar do evento. Caso ela se inscreva apresente algo que comprove, caso ela não aceite se
inscrever, faça um novo convite para que se junte com sua unidade por algum tempo durante
o evento.
Esta mesma atividade será cobrada novamente durante o evento, gerando um outro bônus.
FOTO

