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PROJETO
Uma noite do pijama! Um dia de gincana!
ROTARACT CLUB RIO BRANCO - PAUL HARRIS - D. 4720
Data Hora Cadastro / Alterado em: 30/08/2018 17:08:06
E-mail do Clube: rctphriobranco@hotmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractpaulharris
Justificativa:
Para um melhor desenvolvimento do clube, levando em consideração a interação entre os associados e alguns
conflitos que aconteceram recentemente, foi pensado um projeto totalmente voltado para os mesmos, para que haja
uma reaproximação e que todos se conheçam melhor. Além desenvolver conhecimentos através de brincadeiras, e
ter a participação de convidados.
Objetivo Geral:
Unir os associados. Envolver convidados. Conhecer mais sobre Rotaract.
Objetivo Especifíco:
Aproximar os associados, com a interação de uma noite tranquila, porém com muitas conversas e risadas, e um dia
cheio de brincadeiras, conhecimento e companheirismo.
Categoria Principal:

- Internos

Outras Categorias:

- Internos

Data Início:

03/11/2018

Data Fim:

04/11/2018

Data Finalização:

30/08/2018

Relatório Financeiro:
03/11/2018 Lanche
03/11/2018 Café da Manhã
03/11/2018 Almoço
03/11/2018 Brinquedos
03/11/2018 Papelaria e Brindes

Quem trabalhou no Projeto:

0006 - Rotaractianos

Público Alvo:

- de 19 a 30 anos

Meios de Divulgação:
Mídias sociais tais como Whatsapp, Instagram e Facebook.
Parcerias:
Alunos do curso de Educação Física de alguma faculdade de Rio Branco/AC.
Cronograma de Atividades:

60,00
100,00
300,00
100,00
200,00
Saldo: R$ 760,00

03/11/2018 Dinâmica de chegada
03/11/2018 Lanche da noite
03/11/2018 Acampamento
04/11/2018 Café da manhã
04/11/2018 Gincana
04/11/2018 Almoço
04/11/2018 Premiação

Descrição:
Durante a noite do sábado, será feita a noite do pijama, com barracas, muitas conversas e algumas dinâmicas para
envolver todos os presentes. Durante o dia do domingo, haverá uma gincana, onde todos irão participar e que
contarão pontos individuais, para que ao final, tenhamos uma premiação. Será feito um almoço após o término da
gincana, e depois a premiação, para que todos possam passar o dia juntos e aproveitar mais da linda chácara.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Qualitativamente, espera-se o desenvolvimento ou aperfeiçoamento dos associados, relacionado ao que o programa
Rotaract tem a oferecer e o que ele é. A aproximação de todos os envolvidos, para que haja um melhor convívio e
uma amizade incrível entre todos. Quantitativamente, espera-se que os convidados envolvidos se interessem pelo
programa e por tudo que ele pode proporcionar, e futuramente, sejam novos associados.
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Companheirismo, aproximação, desenvolvimento.

Resumo:
Um dia numa chácara com realização de dinâmicas, provas e aprendizado sobre o programa Rotaract,
proporcionando mais envolvimento entre os associados e convidados.
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