
 

 
FICHA DE ESPECIALIDADE 

 
ARTE EM ORIGAMI 

 

 

 

AVALIADO(A): 
Nome:  
 

Nascimento:  
 

Registro UEB:  

 

Pré Requisitos 
Pré-Requisitos: Fazer uma exposição em sua seção com:  
Para Nível 1 – no mínimo 10 dobraduras simples de até 30 dobras; 
Para Nível 2 – no mínimo 25 dobraduras, dentre elas algumas peças com mais de 30 dobras, incluindo 
caixas simples e “kusudama” (bola com peças modulares); e  
Para Nível 3 - no mínimo 40 dobraduras, dentre elas alguns mais complexos com mais de 50 dobras, 
“kusudama” com mais de 30 peças e figuras geométricas. 

 

ATIVIDADES: 
Item: Data avaliação: 

1. Apresentar ao examinador um relatório sobre o significado da palavra 
“origami”, a origem desta arte e do papel, descrevendo seus benefícios. 

 

2. Montar esquema que apresente a linguagem do origami (símbolos 
utilizados na dobradura: Linha do vale, linha da montanha, virar, girar, 
dobrar por dentro, dobrar por fora, plissagem, achatar ou afundar). 

 

3. Apresentar por escrito bibliografia sobre o Origami: sobre 2 autores 
famosos nacionais ou internacionais e possuir pelo menos um livro de 
origami. 

 

4. Expor seus trabalhos de origami sozinho ou com outros origamistas em 
outro local, como escola, biblioteca, associações ou exposição 
internacional. 

 

5. Visitar uma exposição de origami mostrando fotos ou participar de 
“workshop” de origami mostrando para a seção as dobraduras feitas. 

 

6. Utilizar origamis como decoração de um evento promovido pelo grupo 
escoteiro ou seção. 

 

 

AVALIADOR(A): 
Nome:  
 

Profissão:  
 

Local de avaliação:  

Telefone: 
 

E-mail:         

 

Orientações de preenchimento: 
1. Caso haja mais de um avaliador para os itens da ficha, utilizar o verso para informar os dados 
do avaliador, bem como as atividades e a data que avaliou. 
2. Utilize o verso para informações, observações ou descrições adicionais que considerar 
relevante na certificação dos itens de especialidade. 
Obs.: Existem três níveis de especialidades: Nível I (quando se atinge um terço das atividades); 
Nível II (dois terços das atividades); Nível III (todas as atividades são cumpridas). 
As atividades não precisam ser cumpridas na ordem de apresentação. 

 


