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007/2018 – BOLETIM CAMPORI
ESPECIALIDADE: CULTURA SUL-AMERICANA
Esta Especialidade deverá ser realizada 80% antes do Campori e 20% nas atividades propostas para o Sábado das 15h30 às 17h,
conforme as orientações no Manual dos Eventos. Vamos promover o encontro entre 3 clubes de diferentes Uniões, gerando contato
e amizade entre diferentes regiões do Brasil e América do Sul.
Entre no site www.camporidsa.org e descubra na lista dos quais os outros clubes irmãos, para promover o contato e facilitar o
encontro no Campori. Assista o vídeo explicativo de orientação aos Clubes. https://camporidsa.org/pt/cultura-sul-americana/
O ideal é que cada Clube busque no SGC – Sistema de Gerenciamento de Clubes, o contato dos Clubes com os quais irá realizar a
Especialidade no Campori.
O local do encontro dos 3 Clubes será na área de acampamento no primeiro Clube da lista. O contato entre os 3 Clubes é necessário
para confirmar a localização do encontro ou se desejarem podem escolher outro local. A entrega das insígnias será na Secretaria 2.
REQUISITOS – Manual dos Eventos
1.Descreva quais os países que fazem parte da Divisão Sul-Americana da IASD e cite 3 ou 4 características típicas da cultura de cada país, que
podem ser língua, bandeira, comida típica, costumes e roupas típicas.
2.Escolha uma tribo ou civilização nativa sul americana e faça uma apresentação visual com cerca de 5 fotos por cartaz, vídeo ou power point
sobre sua história e costumes.
3.Descreva em 25 e 35 linhas, como se deu a colonização espanhola e portuguesa na América do Sul e como se deu a independência dos países
sul americanos. Descreva que outros povos e imigrantes ajudaram a construir os povos sul-americanos em seu país.
4.Descreva pelo menos 8 religiões que são encontradas e crescem na América do Sul e como a Igreja Adventista chegou a este continente e
desenvolveu seu trabalho. Cite o ano em que a IASD chegou em cada país e descreva em 10 linhas como ela chegou no seu país.
5.Qual é o nome e qual a localização do deserto mais seco do mundo?
6.Qual é a maior montanha da América do Sul? Qual sua altura e localização?
7.Qual é a maior floresta da América do Sul? Cite pelo menos 3 espécies animais características desta floresta.
8.Escolha um bioma da América do Sul e descreva o clima, animais e ecologia em pelo menos uma página.
1.Pantanal
4.Mata Atlântica
7.Diferentes tipos de litorais sul americanos
2.Cerrado
5.Caatinga
8.Cordilheira dos Andes
3.Pampa
6.Mangue
9.Patagônia
9.Descreva cinco espécies de animais que só encontramos na América do Sul.
10.Entreviste pessoalmente ou pela internet um Desbravador (10-15 anos) de um país Sul-Americano diferente do seu e pergunte: Como são os
Desbravadores de seu país e que especialidades mais gostam de fazer? O que ele mais gosta no país dele? Que lugares da América do Sul ele
gostaria de conhecer? Se possível troque um trunfo, insígnia ou camiseta com este novo amigo.

PIN - PROJETO MANÁ
Lembre a todos os inscritos do seu Clube de trazerem a Lição da Escola Sabatina. No stand da CPB no Shopping do Campori, cada um
que apresentar a sua Lição poderá receber um pin do “Projeto Maná” para colocar no colete.
BANQUINHOS
Cada Diretor deve lembrar seu Clube de levar os banquinhos, para uso no acampamento, cozinha do Clube e para assistir a
programação na parte central da arena.
RADIOS FM
Recomendamos o que está no Manual do Campori sobre o sistema de tradução durante as programações. Peça a cada um do Clube
para trazer um pequeno Rádio FM portátil com fones de ouvido. Teremos oradores que falarão em português, espanhol e inglês.
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