A forma de U
As atividades em torno do
Festival Comunitário

I N T E R N A T I O N A L

Introdução
A razão principal das pessoas serem atraídas para
um Festival Comunitário é a noção verdadeira de
que eles podem fazer parte de algo; eles podem
pertencer. Pertencimento importa e não
acontece por acidente.
Winston Churchill disse “Nós construímos nossos
edifícios, depois os nossos edifícios nos
constroem”. Ele quis dizer que nós podemos
mudar o meio ambiente no qual existimos.
Porém, esse meio ambiente também pode nos
mudar.
O projeto do meio ambiente para ajudar a
facilitar a jornada em direção à verdadeira
multidão ao ar livre é parte essencial do
planejamento para um Festival Comunitário.
Um dos elementos-chave do projeto para um
Festival Comunitário é o formato, o qual
podemos dizer que é em forma de U, ou, em
alguns momentos, em forma de ferradura.
As atividades em forma de U permitem às
pessoas verem umas às outras e verem o que está
acontecendo no Festival. Esse formato
proporciona uma recepção “aberta” para nosso
Festival. As pessoas se sentem seguras. A razão
disso é que o formato de U produz duas coisas,
tanto abertura quanto pertencimento.
A ampla abertura permite que as pessoas
venham e vão conforme queiram. Em um
verdadeiro Festival Comunitario – aberto a todos,
as pessoas são livres para participarem no nível
que quiserem participar. Aqueles que têm
estiveram no Festival por algum tempo dentro do
U são capazes de continuar escolhendo o nível da
conexão que querem criar e qualquer tempo.
O centro do U permite um senso de ser parte “na”
multidão.
Em um
verdadeiro
Festival
Comunitário as pessoas são bem recebidas no
coração do grupo sem necessidade de serem
pegas de fora. O formato em U atrai pessoas para
o seu festival.
Uma prova de uma estrutura em forma de U foi
projetada de maneira eficaz é que, colocando-se
em qualquer local você deve ser capaz de ver
todas as outras pessoas que fazem parte do
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festival. Isso faz com que seja construída a
sensação de “nós”.
O posicionamento das atividades em U influencia
de forma significativa o sentido do Festival. Ele
ajuda a ter atividades “atraentes” na abertura
como, por exemplo, o castelo dos saltos, as
estátuas humanas, os palhaços ou as bolhas de
sabão que as crianças, em particular, podem
correr pra lá assim que chegarem.
Algumas atividades de festivais podem ser
distribuídas em forma oval ou em um pátio
escolar. Mas em um Festival Comunitário não
pode ser assim. Uma vez que você está ali e é
parte daquilo, há um sentido para você estar em
um grupo. É bem receptivo e as pessoas são
capazes de entrar e sair conforme queiram.
Quando você estiver preparando seu Festival é
uma boa ideia não espalhar muito o U. Conforme
a multidão cresce o U pode ir se movendo. É mais
fácil fazer isso do que começar com um espaço
muito distante e precisar diminuir. Se todos
trabalharem bem próximos é construído um
sentido de intimidade.
Enquanto dizemos que os jogos de centro são o
coração e a alma de um Festival Comunitário, a
forma em U é a estrutura para se ter uma vida.
Sem a segurança, o convite e o pertencimento do
projeto em forma de U é muito menos provável
que as pessoas sejam atraídas a fazer parte dos
jogos de centro.
As atividades que você pode realizar em um
festival são infinitas. As ideias deste manual foram
categorizadas para suprir a diferentes
necessidades. Nós esperamos que você encontre
algumas que sejam adequadas ao seu festival e
que te ajudem a criar um dia emocionante e
agradável para sua comunidade, um legado que
perdure por anos.
O Fusion Internacional agradece: Mauricio Valim,
Karla La Motta, Lemuel Rodrigues e Vanei
Azevedo Coutinho por nos ajudar na tradução e
revisão deste material.
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Coisas para Fazer
Bolas de Malabarismo
Bolas de malabarismo são uma diversão para
crianças de todas as idades para fazer e levar para
casa. Os pais podem fazer um também - chamá-lo
de uma bola de stress e têm a certeza de que os
pais vão participar.
Materiais:
•
•
•
•
•
•

Balões - 25 centímetros em tamanho permita que 3 por participante
Pequenos sacos de freezer
Arroz, areia ou painço
1/3 xícara (ou copo de plástico descartável
cortado ao tamanho de 1/3 xícara)
6 tesouras de criança
1 tigela de lavar louça para o arroz

Para Comecar:
Use uma tigela
grande para conter
o arroz para evitar
derramamentos.
Encha um copo de
medição
com
arroz.
Isso
irá
garantir que você
sempre usa a quantidade certa. Para os adultos uma mão cheia de arroz é uma boa medida.
Coloca a quantidade de arroz no saco de freezer e
amarrá-lo com um nó.
Corta o excesso de plástico e descarte.
Corta o pescoço de dois balões e descarte os
pescoços.
Ajuste o nó no centro do saco.
Embrulha os balões sobre o saco de arroz de
modo que o saco esteja completamente coberto.
Corta 2 ou 3 pequenos furos de um novo balão de
cor diferente.
Coloque o balão sobre a recém-formada bola.
O resultado final é uma bola de malabarismo
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muito colorido.
As crianças podem fazer até 3 bolas.
Tenha um palhaço para apresentar uma oficina de
malabarismo para incentivar a participação. Há
mais detalhes sobre como fazer malabarismos no
manual de Palhacada online.

Modelagem de Lixo
Tudo que você precisa para a modelagem de lixo
é um conjunto amplo e variado de "lixo" para
despertar a inspiração. Você vai se surpreender
com o que a imaginação jovem pode sonhar.
Verifique que o lixo é limpo e seguro.
Materiais:
• Botões, rolos de algodão, fio, fios e
pedaços de tecido.
• Garrafas de plástico, caixas e tubos de
papelão.
• Caixas, tampas de jarro, lenço de papel,
embalagens de doces, lâmina e plástico
bolha.
• Cola Craft ou cola PVA.
• Fita adesiva.
• Tintas e pincéis (opcional)

Carpintaria para Crianças
Crianças gostam de construir com suas
próprias mãos. E levar para casa uma
lembrança do Festival.
Materiais:
•
•
•
•
•
•
•
•

Madeira
Martelos
Pregos
Tampas de diferentes tamanhos
e materiais
Lona
Cavalete (opcional)
Serra (opcional)
Tabelas velhas

Para Comecar:
Colete off-cortes não tratados descartados de
depósitos de madeira e lojas de hardware. Uma
variedade de comprimentos e tamanhos permite
criações mais interessantes. A madeira tratada é
prejudicial e não deve ser utilizada. Madeira macia
torna mais fácil para pregar.
Colete tampas de garrafas de plástico e tampas de
jarras como estes fazem grandes rodas etc e
adicionam cor. Peca igrejas para coletarem itens,
nos meses que antecederam o festival.
Pregos e martelos devem ter tamanhos diferentes.
Marque os martelos antes do festival para facilitar
o retorno aos proprietários.
Coloque uma lona no chão para espalhar os
pedaços de madeira.
Tenha mesas velhas para trabalhar. Um cavalete e
serra podem vir a ser útil, também.
Os pais são incentivados a dar uma mão, mas
tenha certeza que há supervisores adultos
suficientes para ajudar - esta é uma atividade
muito popular! Veja como os pais se envolvem! É
uma atividade perfeita para os homens
aposentados, também!

Artes
Crianças gostam de ser criativas. Muita artesanato
temático pode ser encontrado na Internet e os
Jogos Olímpicos não será excepção. Ideias inclue
esculpir figuras de diferentes esportes usando
papel aluminio, tornando tochas olímpicas de

papel de seda, a criação de mascotes de massinha,
e fazendo sua própria medalha para levar para
casa . Algumas artes podem ser compradas a um
custo pequeno. Fazer alguma coisa com materiais
reciclados também é popular.
Materiais:
• Tesouras infantile
• Bastões de cola
• Papelao
• Grampeador
• Folha de alumínio
• Materiais reciclados
• Fita durex
• Mesa
• Cadeiras
• Brilho
• Papel - de cor e tamanhos variados
• Papel de seda - de varias cores
• Canetas de ponta de feltro, lápis, giz de
cera etc
• Adesivos
• Selos
Para Comecar:
Tem algumas amostras prontas para que as
crianças possam ver o que eles podem fazer.
Ofereça-se para ajudar quando for necessário.
Incentiva os pais a participarem. Crianças
pequenas podem necessitar de ajuda extra.
Supervisiona qualquer uso de grampeador e
tesoura. Cada tentativa de criatividade é bemvinda!

Jóias de Massa
Crianças gostam de vestir algo que eles fizeram e
jóias de massa é tão fácil, mesmo para as crianças
pequenas.

Decoração de Chapéu
Faça um chapéu de papelão ou re-decore velhos
chapéus. É útil ter alguns projetos prontos para
quem precisa de idéias.
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Idéias com lentilhas ou
sementes
Lentilhas e sementes são uma alternativa "natural"
para o artesanato e colagem. Prover uma mistura
de formas, texturas e cores. Tenha alguns modelos
disponíveis ou deixa os participantes serem
criativos ou escrever seu nome usando as
sementes. Basta colocar um pouco de cola onde
as lentilhas ou sementes são de ir, polvilhe-os e
deixe-o secar.
Materiais:
•
•
•
•

Lentilhas vermelhas, verdes, e marrons,
ervilhas amarelas e verdes, arroz, e cevada
Cola de artesanato
Papelão
Mesa

Jóias
Joalheria é uma atividade
muito
popular,
especialmente com as
meninas
adolescentes.
Encontra alguém que
gosta de fazer a sua
própria, para assumir esta
atividade.
Materiais:
• Miçanga de diferentes cores, tamanhos,
formas etc
• Fio
• Ferramenta de crimpagem
• Tesoura ou alicate
• Agulha
• Fechos
• Papel de base de unha
• Aqui está um clipe sobre como começar:
http://www.youtube.com/watch?v=z63mJp0C
2nA

Fazendo Crachás
A máquina de fazer crachá fornece uma expressão
criativa, que pode ser usado imediatamente. É
apropriado para diferentes faixas de idade. Tenha
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as pessoas escreve
o seu próprio nome
e decorar ao redor
da crachá com
canetas de ponta
de feltro. Você pode
precisar configurar
alguns
limites
quanto ao número de emblemas devem ser feitas
por cada pessoa. Máquinas de fazer crachá
comerciais estão disponíveis para aluguar. Os
materiais para fazer os crachás terão de ser
determinados na contratação.
Materiais:
• Máquina de fazer crachá
• Círculos de papel (de empresa de crachá)
• Tampas de plástico (de empresa de crachá)
• Fechadura de plástico e alfinetes (de
empresa de crachá)
• Mesa
• Cadeiras
• Canetas hidrográficas – as mais finas
funcionam melhor
• Saco de lixo
Para Comecar:
Faça um crachá para si-mesmo para ter certeza de
que você sabe como usar a máquina eo processo
de fazer um crachá
Tenha os participantes escolherem círculos de
papel de cor e desenhar seu nome.
Decore o círculo para que ele tenha
"personalidade"
Ajuda o participante a fazer o seu crachá,
seguindo as instruções dadas Prenda o crachá.

Aviões de Papel
Tem tantas maneiras de fazer um avião
Para Comecar:
Tenha um alvo para que as crianças podem
praticar e quando você tem aviões suficientes, se
divertir com uma concorrência ou de ter as
crianças mostram suas criações na área central de
jogos.

Coisas para Fazer
Pintura de Rosto
Pintura de rosto é uma ótima maneira de começar
amizades como as crianças costumam reconhecer
e lembrar de você por muito tempo após o
festival. Não há nada como ver o rosto de uma
criança se iluminar quando ele / ela olha para o
espelho e vê seu rosto transformado. Algo tão
simples pode trazer tanto prazer.

•
•
•
•

água se a água não está prontamente
disponível.
Toalhetes
Toalhas de mesa de plástico
Caixa para guardar os materiais
Baraca/Abrigo - útil para os pintores
estarem fora do sol direto e a terem
sombra

Materiais:
Kit para 2 pintores por 3 horas (recomendado 2
pintores da rosto por 200 participantes)
Tintas de rosto - hipoalergênico, à base de água.
Kits contendo 8 tintas em uma paleta são simples
e conveniente de usar. Cores principais - preto,
branco, vermelho, amarelo, azul. Cores
secundárias - laranja, verde, marrom, roxo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 mesa, 4 cadeiras
8 cores diferentes (potes de Snazaroo 18ml
1 tubo de creme hidratante
1 rolo de papel toalha - para remover o
excesso de tinta de pincéis
1 espelho por mesa
1 faixa de cabelo 1 tubo de brilho de gel
dourado, 1 tubo de brilho de gel prateado
4 pinceis – de tamanhos 1, 5, e 10
milímetros para cada pessoa pintando
2 esponjas de pintura - esponjas do mar,
esponjas cosméticas.
2copos de plástico
1 garrafa pequena de água
Cartão de desenhos (de escolhas possíveis
para crianças - Veja os recursos online de
Fusion)
Vasilha de água - 1 para cada pintor (de
vidro / plástico) - pré-enche as garrafas de

Para Comecar:
A higiene é um
aspecto
muito
importante.
Use
tinta fresca, água
fresca, e escovas
Peça alguem para
pintar seu rosto

para voce ter o look
Seja autêntico, feliz, simpatico, falante, e sensível.
Sorria!
Pergunte a criança / os pais se a criança tem pele
sensível ou alergias - se sim, faz uma pintura na
mão e sugere que deixe por pouco tempo apenas
Use uma faixa de cabelo para segurar o cabelo, se
for necessário
Se sente confortável antes de começar, e tenha
tintas, pincéis, água e a criança de fácil acesso
Muda a água regularmente, de preferência a cada
meia hora
Você vai precisar de ajudantes para aliviar um ao
outro. Sentando em uma posição por muito
tempo pode ser desconfortável ea necessidade de
fazer uma pausa será necessário. Além disso,
mantendo os olhos fixos e focado em sua pintura
pode ser estressante para os olhos. E é claro, fazer
uma pausa para o almoço / bebidas / banheiro
será necessário. Normalmente, pintura de rosto é
muito popular e longas filas de espera pode ser
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encontrado.
Brilho é maravilhoso para adicionar um toque
especial a qualquer desenho!
Use um modelo de pintura facial para as crianças
poderem escolher os desenhos facilmente.
Tente não colocar muita tinta no pincel ou fazer a
tinta muito aguada.
Mantenha o pincel em movimento no ar o tempo
todo, mesmo antes de tocar o rosto. Isso ajuda a
fazer uma linha reta.
Aplique as cores mais claras primeiro e termine
com as cores mais escuras por ultimo.
Limpe, lave, enxague e seque os pincéis e as
esponjas antes de usar outra cor; limpe a tinta não
utilizada em papel toalha.
Evite os olhos, pintas emanchas de pele e
passagens nasais.
Se você não tem muita certeza de como fazer, se
tem uma longa fila de criancas esperando ou se
voce esta com pouco tempo, por que não usar
estencil de estrelas, corações ou flores para fazer
otimos desenhos na bochecha.

Modelagem de Balão
Modelagem de balão pode fazer parte das
atividades em forma de U ou ser uma atividade
itinerante, estacionada nas entradas e
posicionada por volta do festival. (recomenda-se
um escultor por 200 participantes).

•
•

Materiais:
Kit para um escultor por 3
horas (recomenda-se um
escultor
por
200
participantes):
• 1 bomba de encher ar
• 3 sacos de 100 balões
• Caneta (para desenhar em
balões)
• Sacos de lixo
Cartão de amostras
Saco ou bolsa para guardar os balões

Para Comecar:
Faca com que os membros da equipe usem um
chapéu de balão e vistam roupas coloridas ou
vistam-se como palhaços para aumentar a
atração. Esculturas como a de um cachorro, uma
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flor, uma espada ou um coração são simples de
aprender e exigem apenas um balão. Faca um
download de um cartaz com fotos de 6 modelos
faceis; imprima e lamine o cartaz. Use o cartaz em
volta do seu pescoço para ajudar as crianças a
escolherem a sua escultura de balão.

Lavagem dos Pés
Esta é uma atividade de servitude e pode ser uma
experiência muito emocionante tanto para o
servidor como para o receptor. É também uma
ótima oportunidade para apresentar a face de
Jesus. Para idéias sobre como falar com as pessoas
enquanto você lava os seus pés, consulte o
manual "Compartilhando a sua fé".
Materiais:
Vasilha grande de plastic ou um balde
Água quente, sabonete ou gel de banho e esponja
Duas toalhas, loção de mão (opcional)
Cadeira ou banquinho
Para Comecar:
Sente a pessoa na cadeira
Tire os sapatos e meias
Coloque um pé na água
Lave com cuidado e seque com a toalha
Descanse o pé limpo na segunda toalha
Esfregue loção de mão no pé
Repita o processo com o outro pé

Decoração de biscoito com Cara
Engraçada
Materiais:
Pratos grandes de plástico
Facas de metal
Luvas de manipulação de alimentos descartáveis
Containers para doces
Pano molhado ou toalhetes para as mãos
pegajosas e cabos de facas
Biscoitos doces e simples (redondos ou ovais)
Faça a cobertura de açúcar a mao
antecipadamente ou use potes de Nutella como
substituto
Uma variedade de decorações de doces e bolos
para fazer o cabelo, olhos e boca
Para Comecar:

Coloque vários pratos na mesa. Quando uma
criança vier para decorar um biscoito, deixa ela
fazer o máximo que puder. Usando uma luva,
coloque um biscoito e decorações em um prato. A
crianca espalha a cobertura de açúcar no biscoito
e depois coloca doces e decoracoes para fazer um
rosto. Coma & divirta-se!
Para Comecar:
Coloque
vários
pratos na mesa.
Quando
uma
criança vier para
decorar
um
biscoito, deixa ela
fazer o máximo que
puder. Usando uma luva, coloque um biscoito e
decorações em um prato. A crianca espalha a
cobertura de açúcar no biscoito e depois coloca
doces e decoracoes para fazer um rosto. Coma &
divirta-se!

Bolha de Sopro
Imagine bolhas de 2 metros
que ajudarão a tornar o seu
Festival maravilhoso! Esta é
uma atividade simples e
especialmente ótima para
crianças pequenas. Você
também
pode
obter
máquinas que soltam
milhares de bolhas. O kit
recomenda 1 por 500
participantes. Mistura bem na vasilha.
Materiais:
• Mix de bolha
• Baldes ou bandejas planas para o mix de
bolha
• 4 varinhas
• Peneira ou luva de borracha
A Melhor Receita para Bolhas Grandes
• Vasilha de 10 litros
• 2L de detergente - a mistura de bolha vai
durar muito mais tempo e dar melhores
bolhas se detergentes de boa qualidade
sao usados!

•
•
•

1/2 xícara de glicerina - da farmácia
6 litros de água
É mais barato se você compra uma garrafa
de 500 ml de uma farmácia. Misture bem
em um baldes com uma tampa (bom para
o transporte) e deixe durante a noite.

Para Comecar:
Coloque uma varinha na mistura. Levante-o para
fora e oscila a varinha no ar. Varinha para dentro ...
varinha para fora!
Mantenha as bolhas longe dos olhos e da boca.
Desencoraja as crianças de espumar a mistura,
pois isso deixa de boas bolhas se formar.
Use uma peneira ou uma luva de borracha para
retirar a espuma. Descarte em um balde extra.
Como se trata de ser uma mistura muito viscosa,
manteha-lo e a area do caminho das bolhas longe
de outras atividades. Realoca, se for necessário.
Tenha água limpa e várias toalhas disponíveis em
caso a mistura arde os olhos.
É útil ter um adulto para supervisionar.
Se estiver usando varinhas de plástico, os cabos
podem tornar-se frágil com o uso e podem
quebrar se as crianças dobrare as varinhas no
balde.

Pintura / Decoração de Unhas
Materiais:
Uma variedade de cores de esmaltes, algodão,
removedor de esmalte de unha, paus de cutícula,
lenços, adesivos
Mesa
2 cadeiras para cada pintor de unha
Para Comecar:
Deixa a pessoa escolher a cor/es e/ou adesivos
Ajude-os a estar à vontade sendo simpático,
falante e sensível
Limita um adesivo
por mão, como eles
podem
ser
demorados
para
aplicar.
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Tereré no Cabelo
Um terere no cabelo é feito enrolando um
pequeno pedaço de cabelo entrançado com
algodão colorido. Os padrões podem ser criados
usando cores diferentes, que podem ser
atravessadas ou amarradas em torno sobre a cor
basica. O comprimento do wrap pode ser
estendido para além do comprimento do cabelo e
miçangas podem ser presas nàs pontas do cabelo
antes de amarrá-lo.
Materiais:
• Linha de algodão - variedade de cores
• Tesouras
Para Comecar:
Escolha 3-6 cores (linhas de algodão mais grossas
são mais rápido e fáceis de fazer; linhas de costura
tem uma aparência mais fina), cortá-los de 3 a 4
vezes o comprimento do pedaço de cabelo
entrançado (2,5 mm - 5mm largura de cabelo
funciona melhor.
Faça um nó com todas as seis linhas na parte
superior do cabelo, o mais perto do couro
cabeludo que for possível. Pegando uma cor e
segurando todas as outras linhas de algodão
soltos com o cabelo, enrole o algodão em volta e
por cima do nó, por volta de todo o cabelo acima
do nó e depois de volta para baixo por cima do nó.
Isso pode ser deslizado para cima do eixo do
cabelo para o couro cabeludo, se ele desliza para
baixo um pouco. Fazer isso com firmeza é
importante para manter o nó seguro.
Conforme você for escolhendo um padrão, enrola
a cor por volta do cabelo e as linhas de algodões
restantes. Alguns padrões inclue alternando as
cores, uma faixa pólo de barbeiro, e entrecruzado.
Experimente!
Amarra nós no terere periodicamente para
garantir que se deslindar (através de ser soltado
ou puxado), ele só irá deslindar até o último nó.
Acabamento do wrap pode ser feito dando um nó
por cima das pontas dos cabelos com uma
miçanga colocada no nó, e em seguida reforçando
o nó várias vezes – com força. Ou você pode
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enrolar sobre os restos das linhas de algodão uma
vez que o cabelo se esgota, e dando nós firmes
varias vezes até você embrulhar os últimos
centímetros.

Spray de Cabelo Colorido com
Stencil
Materiais:
• Sprays de cabelo coloridos
• Padrões/estêncils–
modelos/desenhos
pré-cortados em papelão ou de tampas
plásticas de sorvete
• Protecção adequada
Para Comecar:
Verifique se você está em um local adequado para
poder spray a cor no cabelo. Tenha a pessoa
escolher o desenho e as cores. Segura o estêncil
contra o cabelo e spray. Verifique-se de que o
estêncil está perto contra o cabelo para evitar
vazamento do spray. Também verifique-se que o
spray não é está longe demais para que ele cobre
apenas a área desejada.

Bandas e Colares de Amizade
Com uma técnica semelhante à wraps de cabelo,
colares de amizade são realmente fácil e versátil
também! Você poderia facilmente usar essa
mesma técnica para fazer uma pulseira de
amizade ou um tornozeleira. Há muitos tipos
diferentes de pulseiras de amizade.
Uma banda de amizade diferente pode ser feita
usando nós.
Materiais:
• Linhas de cores diferentes
• Fio de algodão ou algo semelhante para
usar como uma base para o
embrulhamento
• Tesoura
• Bobinas de papelão ou pedaços de
papelão
• Opcional: Porcas de bronze e arruelas

Canto de Meninas
Atividades como unhas, tranças no cabelo e
bandas de amizade podem ser juntadas para
formar um canto de meninas.

Atividades de Colorir
Crianças
muitas
vezes
curtam
tempo
para
desenhar com tinta,
lápis de cor, canetas
de feltro, lápis de
cera ou pastéis.
Livros
de
actividades com páginas de arrancar, que incluem
desenhos de ponto-a-ponto, desenhos de traçar,
desenhos para colorir por números, labirintos etc
são uma oportunidade de desacelerar e criar arte
calmamente.
Materiais:
• Papel de várias cores, tamanhos e pesos
• Lápis de cor
• Lápis de cera, pastéis (bom para as crianças
mais jovens)
• Canetas de feltro
• Livros de actividades com páginas de
arrancar que fornecem uma variedade de
idéias
• Mesas
• Cadeiras
• Toalha de mesa de plástico
• Pesos de papel
• Tupperware para materiais de escrita
Para Comecar:
Organize o papel em branco, papelão, e folhas de
atividade em uma mesa e convida as crianças para
vir e participar. Tenha uma variedade de materiais
de escrita em um tupperware em cada ponta de
mesa para que as crianças não têm que se mover.
Usa pesos de papel para que os papéis fiquem na
mesa.

Estouro de Bolhas
Materiais:
• Folha de bolha plástica
• Martelo de criança
Para Comecar:
Você pode usar qualquer tamanho de bolha
plástica (para materiais de embalagem). Tenha as
pessoas tentar estourar as bolhas. Introduza um
cronômetro para encontrar a pessoa mais rápida.

Estação de Senso
Prover uma variedade de
texturas para as crianças
sentirem e manipular. Bolas
de algodão enbebido em
óleo, aparas de madeira,
blocos pequenos, água,
areia, seixos, grãos de milho,
sementes de abóbora, folhas
esmagadas e massa macia
são algumas idéias. Guarde
cada textura diferente em
um recipiente coberto, para evitar que elas se
tornem uma bagunça. Ou coloque as texturas em
sacos de tecido e pendura cada saco em uma
corda amarrada entre duas árvores.

Área de Acariciar Animais
Um zoológico apresenta uma
combinação
de
animais
domésticos e algumas espécies
selvagens que são dócil o
suficiente para tocar e
alimentar.
Animais
domesticados, como cordeiros,
coelhos, porquinhos da índia,
aves ou pôneis pode ser
providenciado por zoológicos
móveis. Certifique-se de que alguém está à
disposição para ajudar as crianças e cuidar dos
animais. Procura zoológicos móveis na Internet.
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Fotos da Família
Materiais:
• Câmera
• Uma seleção de roupas legais para ficar
mais divertido
• Pano de fundo (opcional)
• Quadros de papelão (opcional)
• Informações de contato para mandar a
foto por e-mail ou entregar a mão
• Pequena mesa
Para Comecar:
Configure a área de foto
como um estúdio com trajes
em um cabide e uma área
designada para a sessão de
fotos. Oferece tirar fotos de
grupos ou famílias. Anote o
nome e endereço para que
alguém da igreja local pode
fazer mais contato atravez de
entregar a foto na mão. Você pode considerar a
montar a foto em um quandro com o nome da sua
Igreja ou Festival.

Andando de Esquis e Palafitas
Andando de esquis - Recomenda 3 pares por
1000 participantes
Esquis são muito divertidos para qualquer um que
queira tentar, embora não é adequado para as
mulheres frágeis ou grávidas. Incentiva as pessoas
a andar em esquis
com três outras
pessoas- eles irão
se
aproximar
bastante!
Você
pode até organizar
corridas!
Veja
o
guia
completo para a construção dos esquis.
Andando de Palafitas - Tenha um membro da
equipe pronta para ajudar as pessoas que querem
aprender.
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Recomenda 4
pares por 1000
participantes
Veja o guia
completo para a
construção das
palafitas.
Dicas de Ensino
Segure as palafitas firme enquanto eles pulam
para cima e encontra o seu equilíbrio.
Incentiva o participante a utilizar cada braço e
perna de pau juntos em um movimento
Tenha-los ficar de pé sobre as pernas de pau e
olhar para a frente. Olhando para baixo vai afetar
seu equilíbrio.

Habilidades de Circo
Coloque a placas giratórias, diabolos e bolas de
malabarismo perto dos esquis e palafitas, como
muitos se moverá entre as atividades de equilíbrio
e coordenação.
Materiais:
• 5 placas giratórias e 5 varas
• 3 Diabolos
• Bolas de malabarismo (conjuntos de 3)
Assegura que a
equipe sabe como
ensinar e incentivar
pessoas, mesmo
que as pessoas não
podem dominá as
técnicas. Fique de
olho nos Diabolos às vezes eles são
levados para casa!

Área de Brincar para Crianças
Isso é uma oportunidade para os pais se-reunir e
converser, e oferece uma área segura para as
crianças pequenas brincar. É útil se essa área de
crianças é colocada perto da área refrescos.

Materiais:
• Caixa de areia móvel com dois ladoscoloca areia de um lado e água do outro
• Atividades aquáticas
• Brinquedos macios
• Massinha
• Tapetes para se sentar
• Pequenas mesas e cadeiras
• Cerca (opcional)
Tenha ajudantes disponível para se sentar e
conversar com os pais ou oferecer a brincar com
as crianças.

Área para Idosos

Materiais:
• Jogos de tabuleiro
• Xadrez
• Damas chinesas
• Ligue 4
• Jogo de unha-de-cavalo
• Bingo
• Palavras Cruzadas etc.
Você pode ter alguns voluntários mais velhos, que
gostariam de supervisionar esta área e, claro, jogar
um jogo ou dois!
Se você quiser mais informações sobre muitas
dessas atividades, compra o conjunto de 2 DVDs
de Produção e Atividades de Fusion YAC (em
ingles)

Pessoas mais idosas vão desfrutar de passeios em
volta do festival, assistindo os Jogos Centrais e
tendo refrescos. Se houver espaço, tenha algumas
mesas e cadeiras reservadas para eles para sentar
e relaxar! Oferece as seguintes atividades lentas.
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Atividades com foco
Espiritual

Mar de Mãos – grupo mural
Este é um grande pedaço de tecido branco
coberto por impressões de mãos das pessoas.
Material:
• Poster Pintura
• Tecido branco
• Mesa ou piso plano
• Lona de tecido por baixo
• Pincéis
• Tinta em sray
• Balde de água para lavar as mãos ou lenço
umidecido
Primeiros passos
Tendo as pessoas já escolhido uma cor e área que
eles querem deixar a sua marca de mão. Eles
podem pintar a mão e colocar uma marca de mão
no tecido OU colocar a mão sobre o tecido e pintar
com o spray em torno dela, deixando um esboço
da sua mão. Peça para que eles autografem e
escrevam o seu sonho para a sua Comunidade por
baixo.

Árvore de Oração
Uma árvore de oração (verdadeiro ou falso) é uma
oportunidade para as pessoas trazerem uma
oração a Deus de uma forma criativa,
especialmente aqueles que vão a igreja
frequentemente. Verifique se você tem alguém
nessa atividade que é sensível às necessidades das
pessoas e que pode confiantemente participar na
conversa em falar com Deus.
Materiais:
• Folhas - recolhidas ou feitos de papel ou
papelão
• Canetas com pontas de feltro.
• Laços
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Primeiros passos
As pessoas devem cortar uma folha e escrever
suas orações para sua comunidade e pendurá-la
em um ramo em exibição.

Tópico da Vida
Para celebrar e refletir sobre a diversidade da
nossa comunidade, as pessoas irão pegar uma fita
e tecer as fitas em conjunto para fazer uma longa
trança. Isso é ótimo para incentivar as pessoas a
orar.
Materiais:
• Fitas de cores e texturas diferentes.

Atividades com foco
Jovens

Adolescentes precisam sentir que eles são bem
vindos ao Festival. Então por que não ter uma área
reservada para eles? Esta é uma grande
oportunidade para os jovens trabalhadores e
pastores de rua fazerem conexões, interações e
também se divertirem um pouco.

Luta de sumô

X-Box Corrida de carro
Use a mesma pista e carros para todo o Festival e
veja quem obteve o melhor tempo. Tenha um
quadro branco listando os cinco principais
concorrentes para manter todos os interessados e
atualizados. Verifique se o MC mantém o público
informado e comemore o vencedor.

Consulte a seção sobre Insufláveis.

Tenda Karaokê
Karaokê é sobre se divertir. Porque é apenas uma
das atividades U, ele só precisa ser em pequena
escala. Você pode alugar uma máquina de karaokê
que é fácil de configurar e tem uma grande
seleção de músicas ou pedir emprestado um
sistema de entretenimento doméstico.
•

Licenciamento
Ao
transmitir
publicamente qualquer tipo de mídia
protegidos por direitos autorais, alguém
deve possuir uma licença ou pagar os
royalties de alguma forma. Karaoke não é
excepção.
http://www.karaoketosing.com/pdfs/MANUAL%2
0DE%20REGRAS%20LEGAIS_V3.pdf

Área Esportiva
Consulte o Manual do Festival Comunitário para
uma lista completa de atividades.

Café jovem
Considere compartilhar uma área em seu Festival
como a Juventude ou Esporte Café. Coloque essa
perto do grupo de jovens descrito acima.
Organize uma área com mesas e cadeiras e inclua
atividades como tênis de mesa, cartões, jogos e
instrumentos. É uma grande oportunidade para
construir relacionamento com os jovens locais.
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Aluguel de Equipamentos e Insufláveis

Um inflável gigante é um trunfo em qualquer
Festival proporcionando muita cor e diversão para
as crianças. Tenha uma ou duas peças alugadas
dos inflavéis, mas não confie apenas nele para
construir a comunhão e fazer o Festival especial.
Esse ainda é o papel da equipe de alcançar e
conectar com as pessoas, se divertir com as
crianças e garantir a prática segura em todos os
momentos. Tenha um plano bem pensado para a
formação de filas utilizando fitas, cordas, cones ou
mesas e cadeiras para ajudar a fazer barreiras.
Envolva a sua
equipe de Reação
para manter um
olhar atento sobre
a fonte de energia
no caso desse ser
desconectado
deliberadamente.
Primeiros passos
• É preciso certificar a localização e o
tamanho da área para o inflável. Ele é
muito pesado para mudar de lugar e você
não quer ter muitos espaços U.
• Ao monta-lo, verifique se a frente ou
abertura do inflável está onde você quer
que ele esteja.
• Permita tempo suficiente para configurar o
equipamento antes do início do Festival, e
se necessário teste da fonte de energia
com antecedência.
• Tenha vários membros da equipe prontos
para garantir um comportamento seguro e
um jogo limpo.
• Siga todas as instruções da empresa de
aluguel. Por exemplo, remoção dos
sapatos.
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Castelo animado
Tempo dos jogos das crianças, então todos
recebem uma chance nessa atividade popular. Um
inflável menor só para crianças pequenas também
é uma boa idéia. Posicione alguns membros da
equipe de boas vindas aqui, se possivel, pois é
uma ótima oportunidade para conversar com os
pais, também.

Jousting Torneio de Cavaleiros
Dois concorrentes
se posicionam em
um poste e se
prepararam para a
batalha. Cada um
deles tem um
grande travesseiro
para balançar a outra pessoa e a última pessoa a
permanecer no pólo é o vencedor. Isso é ótimo
para adolescentes em um dia divertido em família.
• Indicado para maiores de 8 anos ao adulto
• Tamanho – 45x12
• Potência necessária - 1 tomada padrão

Parede de Escalada
Parede de escalada móvel é uma atividade muito
popular para toda a família. Eles geralmente são
operados por instrutores da empresa e fornece a
instrução gratuitamente. A empresa de aluguel
traz todos os equipamentos de segurança
exigidos para todos os escaladores.

Escorrega gigante
A maioria dos slides gigantes infláveis são para
crianças de 5-14 anos. Eles oferecem algo um
pouco diferente de um castelo insuflável.

Tenha uma competição por nocaute ou divisões
de peso. A competição funciona melhor se os
concorrentes são de tamanho semelhante, assim
vai ocorrer uma luta.
Empresas do ramo fornecerão: Dois ternos de
sumô, um ringue de sumô, e dois chapéus de
sumô no estilo sumô japonês. Pode ser contratado
ternos de luta de sumô adulto e infantil
separadamente ou ter um conjunto de cada um
em um pacote família.

Sumô
Lutas de Sumô com roupas infláveis causam muita
risada, especialmente para aqueles que estão
assistindo. Tente se certificar de que seja sempre
uma atividade divertida e não se torne uma
competição. Já os dois concorrentes tentam bater
um no outro para jogar o competidor fora do
ringue ou joga-lo no chão. Capacetes de proteção
são obrigatórias para todos os participantes.

Ternos para crianças 6-14 anos - Ternos para
adultos a partir de 15 anos.
Tamanho da área exigida - 15x15 pé
Não necessita de fonte de energia.
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Hospitalidade
Refrescos
Hospitalidade desempenha um papel importante
no nosso Festival. Oferecendo tudo de graças que
gera muitas reações do publico, o que nos permite
servir com amor e generosidade. Considere o
tempo do seu Festival e se você quiser oferecer
um chá da tarde (refrigerantes, chá, café, bolos),
um churrasco (pão com salsicha ou cachorrosquentes e pães etc), sorvetes, etc. Aqui está uma
lista de coisas que você não quer ficar sem.
Materiais:
• Toldo ou tenda
• Mesas para server
• Fonte de energia
• Acesso a água
• Cabos de entensão
• Recipientes com água quente
• Fracos
• Copos para bebidas quentes
• Chá
• Café
• Leite
• Açucar
• Colheres de chá
• Recipientes com água fria
• Squash
• Guardanapos
• Bolos ou biscoitos
• Bandeijas ou pratos
• Bandeijas para servir a equipe movél
• Toalhas de mesa
• Panos umidecidos ou toalhas antibacterianas
• Recipientes para armazenamento
• Caixotes para o lixo
• Mesas e cadeiras para sentar
Veja o capítulo no Manual dos Festivais para mais
informações.

18

