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PROJETO
Descontração reflexiva
ROTARACT CLUB CERRO LARGO - D. 4660
Data Hora Cadastro / Alterado em: 30/09/2018 17:09:55
Site do Clube: http://rotaractcerrolargo.blogspot.com.br/
E-mail do Clube: rotaract.cerrolargo@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractclubdecerrolargo/
Justificativa:
A formalidade de algumas reuniões acaba com que o os integrantes fiquem tensos e muitas vezes não confortáveis,
muitas vezes uma descontração ensina- nos com mais facilidade do que uma conversa com termos técnicos.
Objetivo Geral:
aumentar a interatividade entre os associados.
Objetivo Especifíco:
descontrair os associados com uma mensagem de apoio.
Categoria Principal:

- Internos

Outras Categorias:
Data Início:

14/10/2018

Data Fim:

30/06/2019

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0020 - Rotaractianos
0005 - Voluntários Adicionais

Público Alvo:

- de 19 a 30 anos

Meios de Divulgação:
Facebook;
Instagran;
Whatsapp;
Cronograma de Atividades:
06/08/2018 elaboração do projeto
20/08/2018 planejamento do projeto
14/10/2018 Início do projeto

Descrição:
Cada dupla de associado será responsável por dinâmicas para o grupo no final de cada reunião, a dinâmica deve
sempre consistir em uma mensagem de positiva que gostaria de transmitir com a atividade.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Com a mensagem reflexiva de carinho e de bem o grupo é fortalecido a cada encontro, mantendo a harmonia e o
bem estar.

Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- - Carinho; Descontração; Mensagem;

Resumo:
A formalidade muitas vezes deixa as pessoas menos confortáveis em posicionar-se ou ainda interagir o presente
projeto tem como objetivo quebrar o gelo entre essas barreiras impostas pelos assuntos tratados nas reuniões
ordinárias do grupo, querendo como resultado uma descontração acompanhado de uma mensagem para os
integrantes presentes, acreditamos que o resultado será benéfico para a participação de todos em todos os
momentos dos encontros.
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