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PROJETO
Reforma na Escola Municipal Rotary
ROTARACT CLUB DUQUE DE CAXIAS - NILO PEçANHA - D. 4571
Data Hora Cadastro / Alterado em: 30/09/2019 16:09:30
E-mail do Clube: rotaractnilopecanha@gmail.com
Justificativa:
Através de outros projetos realizados na Escola Municipal Rotary - localizada em Santa Cruz da Serra - que
demonstraram a força, importância e responsabilidade do Rotaract, bem como do Rotary, para a comunidade, nos
foi pedido com especial atenção para, se possível, ajudarmos a escola na reforma do espaço recreativo das crianças
que lá estudam, pois o mesmo se encontra de maneira precária, impedindo que as crianças possuam um momento
apropriado de lazer dentro da grade horária.
Objetivo Geral:
Esse projeto não se consiste em apenas reformar um espaço qualquer, mas sim de disponibilizar um local adequado
e seguro para o desenvolvimento do ser em formação que é o estudante da Escola Municipal Rotary, melhorando a
própria socialização das crianças e dando-lhes a oportunidade de vivenciarem a experiência do plantio e cultivo de
alimentos orgânicos.
Objetivo Especifíco:
Trazemos conosco o objetivo de reformar o espaço recreativo da escola em questão, totalizando 130m² de parede e
60m² de piso, com a necessidade de emassar e pintar as paredes, melhorar a situação do piso, capinar, remover
entulhos, reestruturar alguns poucos brinquedos que a escola já possui para crianças de mais ou menos três anos e
comprar um escorregador e um balanço que possa atender a maior faixa etária dos estudantes, além de finalizar
outro projeto, denominado ?verde é vida?, com a criação de uma horta e um jardim vertical.
Categoria Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:

- Meio Ambiente

Data Início:

01/10/2019

Data Fim:

30/06/2020

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:
Público Alvo:

- até 12 anos
- de 13 a 18 anos

Parcerias:
O Rotaract Club DC Nilo Peçanha realizara esse projeto em parceria com o Rotaract Club DC Jardim Primavera.
Cronograma de Atividades:
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Esse campo sera preenchido após a execução.
Palavras-Chave:

- Reforma, escola, playground, socializaçao, crianças

Lições Aprendidas:
Esse campo sera preenchido após a execução.

Resumo:
Esse projeto de reforma na EM Rotary será de alto valor para a instituição escolar, para a comunidade, e afetará
positivamente o desempenho escolar das crianças, que necessitam ter uma relação mais íntima e prazerosa com a
escola.
Emitido em 22/10/2019
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