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PROJETO
Natal Encantado
ROTARACT CLUB ROTARACT CLUB DE MOSQUEIRO - D. 4720
Data Hora Cadastro / Alterado em: 31/08/2018 02:08:02
E-mail do Clube: rotaractclubdemosqueiro@gmail.com
Justificativa:
Dezembro é a época do sonho de muitas crianças que esperam ansiosas o papai noel trazer brinquedos. Com isso
,na ilha de Mosqueiro, especificamente nas ilhas, região mais afastadas e de difícil acesso possuem muitas crianças
que estão em situação de pobreza . Porém essa carência econômica não faz com que falte a esperança do tão
esperado brinquedo e um natal encantado. Portanto, o nosso esforço é um só :Não deixar as crianças sem presente
e papai noel.
Objetivo Geral:
Levar brincadeiras e alegria para crianças carentes no dia do natal
Objetivo Especifíco:
Presentear de uma forma simples e divertida crianças que não possuem condições financeiras de ganhar brinquedos
de sua família
Categoria Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:

- Comunidade

Data Início:

24/12/2018

Data Fim:

25/12/2018

Data Finalização:

31/08/2018

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0004 - Interactianos
0007 - Rotaractianos
0004 - Rotarianos

Público Alvo:

- até 12 anos

Meios de Divulgação:
redes sociais
Cronograma de Atividades:
Descrição:
Entrega de brinquedos ,brincadeiras infantis que possuíam o objetivo de passar a idéia de união e companheirismo
através das crianças, distribuição de lanches e brindes.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Qualitativos: Fazer com que crianças moradoras de comunidades carentes possam viver a magia do natal.
Quantitativo :Espera-se que em média 100 crianças sejam presenteadas
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Natal, dedicação, igualdade

Lições Aprendidas:

Presentear amor e receber sorrisos e abraços não tem preço.
Resumo:
O Natal encanto é um projeto realizado com o intuito de levar momentos de diversão, com brincadeiras infantins ,
Entrega de brindes para meninos e meninas pelo papai no noel e mamãe noel .
Emitido em 17/02/2019
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