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PROJETO
Projetos Tutores
ROTARACT CLUB PARAUAPEBAS - D. 4720
Data Hora Cadastro / Alterado em: 30/08/2018 22:08:44
E-mail do Clube: rtcpebas@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractparauapebas/
Justificativa:
Tem como objetivo propiciar um ensino prático e direto afim de suprir as necessidades das crianças, a partir dos
interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. Tendo como referência o (Ideb) o Índice de
Desenvolvimento da Educação, o estado do Pará figura entre os menores do país com um índice médio de 4,1, a
cidade de Parauapebas tem um índice de 4,6, dado fornecido pelo (Inep) Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais em 2015 e a média nacional é de 5,5 o projeto poderá ajudar a elevar essa média. As atividades serão
pautadas em experiências culturais, lúdicas e cientificas.
Objetivo Geral:
Aumentar o nível de aprendizado de crianças em situação de vulnerabilidade social, constituir um espaço de
convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das
crianças de acordo com suas respectivas faixas etárias.
Objetivo Especifíco:
- Desenvolver a socialização entre as crianças
- Fortalecimento do conhecimento
- Interesse pelo estudo
- Direcionamento Profissional
Categoria Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:

- Desenvolvimento Profissional

Data Início:

09/11/2018

Data Fim:

05/07/2019

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0008 - Rotaractianos
0002 - Rotarianos
0002 - Voluntários Adicionais

Público Alvo:

- até 12 anos

Meios de Divulgação:
Através de banners e cartazes distribuídos na comunidade escolhida, meios de divulgação como Facebook,
Instagran e rádio.
Parcerias:
Prefeitura municipal de Parauapebas
Cronograma de Atividades:
Resultados Qualitativos e Quantitativos:

Através da ficha cadastral das crianças inscritas teremos um relatório mensal do desenvolvimento de cada um
desde do início do projeto através dela podemos perceber se nosso trabalho tem obtido resultados satisfatórios, a
lista de presença checará a assiduidade dos inscritos.
Todo mês será feito um relatório mensal para medir os resultados alcançados afim receber um ?feedback? dos
alunos e checar seu desenvolvimento nas disciplinas ministradas e no colégio no qual os mesmos estudam. Caso os
resultados não tenham sido os esperados será feito uma análise no método e didática usada pelos instrutores.
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Educação, Desenvolvimento vulnerabilidade social, Socialização.

Resumo:
Consideramos que este projeto trará resultados positivos nas comunidades do município de Parauapebas-PA a médio
e longo prazo, as crianças terão ao final de cada ciclo do projeto melhor direcionamento profissional e um
rendimento escolar satisfatório.
Emitido em 17/02/2019
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
www.geracaoi9.com.br

