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PROJETO
Caminhada Ecológica
ROTARACT CLUB GENERAL SALGADO - D. 4480
Data Hora Cadastro / Alterado em: 13/06/2018 08:06:33
Site do Clube: http://rotaractgeneral.wix.com/rotaractgeneral
E-mail do Clube: rotaractgeneral@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractgeneralsalgado?fref=ts
Justificativa:
A fim de conscientizar a população da importância da arborização, decidimos, junto com outros clubs de serviço e
parceiros, realizar a caminhada juntamente com o plantio de mudas.
Objetivo Geral:
Educação ambiental e os benefícios da prática de atividades físicas, como caminhada.
Objetivo Especifíco:
- Conscientizar a população
- Mostrar a importância da arborização
- Influenciar a proteção e cuidados com o meio ambiente
Categoria
Principal:

- Meio Ambiente

Outras Categorias:

- Comunidade

Data Início:

10/06/2018

Data Fim:

10/06/2018

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

0035 - Interactianos
Quem trabalhou no
0020 - Rotaractianos
Projeto:
0025 - Rotarianos

Público Alvo:

- até 12 anos
- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos

Meios de Divulgação:
Publicações nas páginas oficiais dos clubs e perfil dos associados.
Parcerias:
Loja Maçônica Jardim das Acácias
Loja Maçônica Nelson Thomé Seraphin
Demolay
Interact
Rotary
Sabesp
Cati
Município Verde e Azul

Cronograma de Atividades:
10/06/2018

Caminhada ecológica com o plantio de quatro mudas de árvore

Descrição:
Na data e horário marcados, os clubs de serviço e pessoas da comunidade se encontraram para dar início ao projeto.Teve
um trajeto de aproximadamente 1,4 km e durante a caminhada foram realizados o plantio de mudas em alguns pontos.
URL Site:

http://rotaractgeneral.wixsite.com/rotaractgeneral

Fotos do Projeto:

https://www.facebook.com/rotaractgeneralsalgado/photos/pcb.20879058747
81170/2087901938114897/?type=3&theater

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Conseguimos realizar o plantio de quatro mudas de árvores, e conscientizar a população sobre a preservação do meio
ambiente
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Meio ambiente - Conscientização - plantio

Resumo:
No dia 10 de junho de 2018, foi realizada a Caminhada Ecológica, uma parceria entre os clubs de serviços da cidade. A
caminhada teve um trajeto de aproximadamente 1,4 km, e no trajeto foi realizado o plantio de mudas.
Emitido em 22/07/2018
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