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Temos apresentado o Grupo Tapori Ventilla
de Madrid, através da atividade que
realizaram.

Vocês poderiam se apresentar agora?

FOLHA DE ATIVIDADES

Atividade A: Apresentação

Notícias

As crianças desenharam e escreveramsuas histórias de coragem. Hoje, estashistórias estão no novo mini livro Taporichamado “A citação dos sonhos”.

Vocês gostariam de ler esta história paradescobrir a vida de Ming, Phon, Mailo,giya e todos os outros? Podem acessareste link: 
htps://fr.calameo.com/read/0047050e4db5c94b62a Também podem visitar apágina web de Tapori para descobriroutras notícias da Ásia.

Tapori, ATD Quart Monde - 12, rue Pasteur - 95 480 Pierrelaye - France
tapori@tapori.org - http://fr.tapori.org/
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Notícias da Ásia
Vocês conhecem Vientiane, a capit

al de Laos, no sud
este

asiático? É um lugar mágico onde os jovens, 
pais e professores se

reúnem para compartilhar seus talento
s com as crianças: dança

tradicional e moderna, teatro, pintu
ra, tecelagem, carpintaria,

fabricação de brinqu
edos e aprendizagem

 de inglês.  É uma

enorme fonte de satis
fação para todos! Tap

ori compartilhou suas

“histórias de corag
em” com as crianç

as das aldeias de

Dongsavath e Oudom
phone.

1.Qual é o direito maisimportante para você?
-Hasina de Madagascar: “Importante para mim é ter uma

certidão de nascimento”.
- Uma criança de “Village pilote” de Senegal: “Nome e identidade”. 

2. É mais fácil se mudar para outra cidade ou para outro país?

- Asseta, uma menina de Burkina: “É difícil sair de casa para viver em

outro lugar, pois estamos acostumados a morar na nossa casa, em outro lugar
você não conhece ninguém”.

3. Uma pequena mensagem para Bismilla de Nakim de

Marseille, França : “Querida Bismilla, a tua história tem me

ensinado muito. Desejo que você esteja bem e que logo você
possa regressar ao teu país”.

O podem fazer de forma criativa, a partir de
imagens, palavras, objetos ou simplesmente
apresentando o que fazem neste momento.

O grupo de Ventilla saiu nas ruas para
entrevistar os adultos sobre a carta social
européia e dá-la a conhecer.

Vocês também gostariam de serem
repórteres? Então tem que seguir as
seguintes etapas:
1-Escolher um tema: uma situação
relacionada com a sua escola, sua comunidade
ou seu bairro e dizer por que é importante
para todos.
2- Preparar, a partir do tema escolhido,
duas ou três perguntas para a entrevista:
serão formuladas a partir do tema.
3- Elaborar uma câmera de vídeo seguindo
os passos indicados na Atividade C. Vocês
podem buscar apoio de um adulto para sua
realização.
4- Encontrar uma ação ou uma atividade
para fazer após as entrevistas.
5- Enviar para Tapori tudo o que foi feito
a partir dessa atividade.

- 1 corda fina de aproximadamente um
metro de comprimento. 
- 1 rolo de fita adesiva ou cola
- várias folhas de jornal
- material para pintar.                         

- 1 caixa vazia, uma garrafa plástica ou
outro objeto.
- 3 rolos de papel higiênico ou outros ob-
jetos com a mesma forma.
- 1 carretel de linha ou um galho de arvore.

Algumas reflexões sobre a histór
ia de Bismilla!

Atividade B: Repórteres no seu bairro

Atividade C: Elaboração da câmera de vídeo
Propomos os seguintes materiais, porém pode ser criada a partir dos materiais que tem ao

seu redor. Então, mãos a obra!
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-5-
Cortar um retângulo no lado oposto do
primeiro rolo. O retângulo deverá ser bem
centrado para coincidir com o buraco do
primeiro rolo. Tem que se enxergar bem a
través dos dois buracos.

-6-
Agora vamos fabricar o fio do microfone.
Pegar o carretel de linha e fixá-lo numa lateral
da caixa. Depois, fazer um círculo com o papel
e pendurá-lo na bobina, como está indicado na
figura abaixo. (Bobina em amarelo e círculo em
cinza).

Podem finalizar a atividade com detalhes
de decoração, pintando a câmera com
guache e colando logotipos das emissoras
de televisão no microfone.

Pronto! Vocês já tem um equipamento de
gravação!

-8-
Para finalizar, conectar o microfone ao
seu fio, fixando a outra extremidade do
fio à bonina.

-7-
Para o microfone, fazer uma bola com as
folhas de jornal e fixá-la com fita adesiva. A
continuação, amarrar o fio ao redor da bola e
passar por dentro do terceiro rolo de papel
higiênico.

atividade adaptada de: https://es.slideshare.net/AnaBelen6/cmara-de-vdeo

-1-
Esvaziar o conteúdo da caixa e reforçar
com fita adesiva para que não desmonte.

-3-
Colar o primeiro rolo de papel higiênico.

-4-
Pegar um segundo rolo e colocar sobre o
lado inferior da caixa do lado oposto do
primeiro rolo. 

Fixar novamente com fita adesiva. Tem que
ser generosos com a fita já que este rolo
será a alça e irá sustentar todo o peso da
câmera.

Introduzir uma parte do rolo (3-4 cm) no
buraco do círculo e fixar com fita adesiva
para não mexer.

Podem se ajudar seguindo o contorno do
círculo feito com um lápis.

Amarrar a bola ao rolo
com fita adesiva.

Vocês podem fazer as entrevistas em dupla, um com a câmera
e o outro como repórter. Também podem trocar de posição após cada entrevista!

Se você não está num grupo Tapori, pode pedir ajuda
dos teus amigos ou de um adulto.

Não se esquecer de compartilhar com Tapori tudo o que fizeram
a partir desta atividade, enviando para o endereço abaixo!

Tapori -  ATD Quart Monde
12, rue Pasteur

95 480 Pierrelaye
France

Também escrever um endereço no envelope para que Tapori possa responder!

-2-
Cortar um círculo do mesmo tamanho na
lateral da caixa.


