Você tem o que é preciso para vencer a Copa Sangam?

Bem-vindo ao Desafio #WhenWeShine! Estamos felizes por você ter decidido se juntar a nós
na celebração de Sangam!
Atualmente, muitos de nós Bandeirantes, ao redor do mundo estamos ficando em casa para
ajudar a proteger uns aos outros. Criamos esse desafio para que você seja capaz de completalo em casa, sozinho ou com sua família. Por que não se conectar com seus amigos virtualmente
para se divertirem juntos!
O objetivo é ganhar o máximo de pontos possível e enviar seu desafio a Sangam, antes da data
de encerramento!
O desafio começa em 1º de abril de 2020 e vai até 31 de julho de 2020. Os vencedores serão
anunciados em agosto de 2020.

O prêmio dos vencedores
Para os nossos vencedores, gostaríamos de oferecer uma oportunidade incrível de ir à Índia
com uma bolsa de atividade para um Evento de Liderança em Sangam! Temos um número de
bolsas de atividade disponíveis e gostaríamos de vê-lo em Sangam para comemorar! (os termos
e as condições aplicadas estão sujeitos ao critério da Administração do Centro Mundial).
Claro que você ainda pode participar da diversão após a data de encerramento! Você só não
estará mais concorrendo ao prêmio!

Instruções:
- Você deve concluir o máximo de atividades listadas abaixo no tempo previsto. Sinta-se à
vontade para concluir quantas quiser, mas as entradas com o maior número de pontos terão a
chance de participar de um programa de liderança em Sangam como prêmio!
- Para cada atividade, há um número atribuído de pontos, dependendo do seu nível de
dificuldade e a quantidade de tempo necessária para completá-la.
- Você deve fornecer evidências fotográficas/de vídeo ao concluir determinadas tarefas!

- Envie suas respostas/ fotos/ vídeos completos (e qualquer outra coisa que você queira incluir)
em um e-mail antes da data de encerramento para thesangamcup@gmail.com
- Você pode compartilhar seu progresso nos marcando nas mídias sociais usando
#WhenWeShine e #SangamCup2020 no Facebook (Sangam World Center), Twitter
(Sangamwc) ou Instagram (Sangam World Center).

Tarefas!
25 pontos
1. O que a palavra “Sangam” significa? Mostre-nos de uma maneira criativa! (Desenhando,
pintando.... isto depende de você!) (25 pontos)
2. Você conhece o animal nacional da Índia? Descubra e vista-se/ faça a forma do animal (25
pontos)
3. Temos uma gata muito especial que mora em Sangam - qual é o nome dela? Qual é o seu
animal favorito? Crie uma obra de arte que os represente e explique por que eles são os seus
favoritos! (25 pontos)
4. Existem muitas aulas de ioga online em www.youtube.com. Participe de uma aula e então
tire uma foto em sua pose de ioga favorita! (25 pontos)
5. Um dos nossos eventos favoritos de verão na Índia são nossos eventos ‘mangas e sereias’!
Use sua imaginação e encontre um jeito de nadar em casa! Extra pontos se você estiver vestido
como uma sereia! (25 pontos)
6. Em Sangam, gostamos de escalar nossa torre de água de 50 pés. Use os materiais reciclados
que tiver em casa para construir a maior estrutura possível. Você pode usar fita adesiva e
tesoura para ajudá-lo! (25 pontos)
7. Descubra o que é a escrita Devanagari e escreva seu nome. (25 pontos)

50 pontos
8. Exercite suas habilidades de tatuagem Mehendi em você/ sua família (você pode ser criativo
em relação ao material que usar, caso não tenha hena!) (50 pontos)
9. O que é arte Warli? Descubra e crie sua própria peça! (50 pontos)
10. Em Sangam, temos um livro de receitas com todas as nossas receitas favoritas de Sangam!
Imagine que você está escrevendo uma página para o livro de receitas de Sangam. Asse seu
doce favorito e compartilhe a foto e a receita conosco! (50 pontos)
11. Aprenda a amarrar um saree (sari indiano) - se você não tiver um, seja criativo! (50 pontos)
12. Siga Sangam nas mídias sociais! (Facebook: Sangam World Center, Instagram: Sangam
World Center, Twitter: Sangamwc). Recrie sua postagem favorita de Sangam nas redes sociais!
Poste-o ao lado do original no Facebook/ Instagram usando a hashtag #WhenWeShine
#SangamCup2020 e marque 3 amigos! (50 pontos)

13. Ouça algumas músicas de Bollywood - coreografe uma dança para sua música favorita!
(50 pontos)

75 pontos
14. Os filmes de Bollywood estão cheios de cores e dança! Encontre um filme de Bollywood
para assistir. Relaxe com uma tigela grande de pipoca - normalmente duram cerca de 3 horas!
Nos conte sobre sua resenha do filme! (75 pontos)
15. Lembre-se da aparência de Sangam em sua visita ou veja as fotos na Internet. Recrie Sangam
em casa! Use sua imaginação ... você pode usar qualquer coisa para isso - lego, materiais
recicláveis, brinquedos etc. (75 pontos)
16. Na Índia, o Rangoli (areia colorida em pó) é usado em muitos festivais e celebrações. Faça
um design de rangoli (se você não tiver nenhum rangoli, seja criativo em relação ao material que
você usar). (75 pontos)
17. Faça uma vídeo chamada com seus amigos e cante ‘Quando brilharmos juntos! Envie-nos
uma gravação da sua música! https://www.youtube.com/watch?v=oCkkV8YcJMI (75 pontos)
18. Mensagens inspiradoras e citações motivacionais podem nos ajudar a permanecer positivos
quando enfrentamos situações difíceis. Você tem uma citação favorita? Encontre uma maneira
de compartilhá-la com outras pessoas (ligue, envie texto, use a internet, faça um cartaz). Inspire
outras pessoas ... ‘Juntos podemos mudar o mundo! '(75 pontos)

100 Pontos
19. Quais países estão atualmente representados em Sangam? Crie uma mensagem de vídeo
para um de nossos funcionários (cuja nacionalidade não seja a mesma que a sua) em outro
idioma que não seja sua primeira língua. (100 pontos)
20. Um dos parceiros da comunidade de Sangam é Maher. Maher produz e vende mercadorias
de materiais reciclados - e queremos que você faça o mesmo! Assista a um tutorial on-line para
aprender a costurar ou compartilhe suas habilidades com alguém para criar algo novo a partir
de algo usado! (100 pontos)
21. Aprenda sobre o modelo de liderança da WAGGGS lendo sobre ele aqui:
https://www.wagggs.org/en/resources/leading-her-world/. Quais são as 6 mentalidades de
Liderança da WAGGGS e como você pode aplicá-las em sua liderança prática? (100 pontos)
22. As Olimpíadas de 2020 podem ter sido adiadas no Japão, mas ainda podem acontecer em
casa! Crie seus próprios jogos olímpicos com amigos e familiares (pode ser online) e veja quem
pode ganhar uma medalha de ouro no esporte escolhido (100 pontos)
23. Temos muitos livros na biblioteca de Sangam e os funcionários da Sangam adoram ler!
Adapte seu livro favorito a um filme, filmando um pequeno drama sobre a história! (100 pontos)
24. Projeto de Ação Comunitária de Sangam! Em Sangam, adoramos trabalhar ao lado de nossos
parceiros comunitários para ajudar a criar mudanças em nossas comunidades e desenvolver
nossas habilidades de liderança. Como você pode usar suas habilidades de liderança neste

momento para apoiar outras pessoas? Pense em como você pode apoiar sua família, amigos e
comunidade. Mande seu plano de ação ou fotos do que você está fazendo. (100 pontos)

Esperamos que você se DIVIRTA completando nosso desafio #WhenWeShine!
Não se esqueça de nos marcar nas mídias sociais usando #WhenWeShine e #SangamCup2020!
Estamos ansiosos para ver sua participação!

