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PROJETO
Alfabetização Adulta
ROTARACT CLUB SãO JOSé DOS CAMPOS - SANTANA - D. 4571
Data Hora Cadastro / Alterado em: 23/05/2020 09:05:33
Site do Clube: https://www.instagram.com/rotaract.sjc.santana/
E-mail do Clube: secretaria.rotaractsjc@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractsjcsantana/
Justificativa:
Pensando na parcela da população que chega a idade adulta como analfabeta ou analfabeta funcional, o Rotaract
Club São José dos Campos Santana, em parceira com um clube Rotaractiano de Bangladesh, pensando no dia
mundial da alfabetização que ocorre em setembro, idealizou o projeto Alfabetização Adulta visando incentivar a
inscrição de adultos no EEJA.
Objetivo Geral:
Reduzir os índices de analfabetização entre adultos.
Objetivo Especifíco:
Incentivar adultos a se inscreverem no EEJA, o exame de educação de jovens e adultos.
Categoria Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:

- Desenvolvimento Profissional

Data Início:

28/08/2020

Data Fim:

15/09/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0005 - Rotaractianos

Público Alvo:

- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos
- mais de 66 anos

Meios de Divulgação:
O clube compareceu ao evento conexão juventude, e realizou um jogo de perguntas voltado a crianças, com o
objetivo de conversar com os pais, e incentivá-los a inscrição no EEJA.
Cronograma de Atividades:
23/09/2019 Planejamento das brincadeiras voltadas as crianças.
29/09/2019 Comparecimento no evento conexão juventude
29/09/2019 Aplicação de jogos voltados as crianças.

Descrição:
Foi oferecido um jogo de adivinhação, com o objetivo de entreter as crianças no evento e tentar envolvê-las em uma
brincadeira que incentivava-as a pensar, mas de uma maneira descontraída e divertida, tendo doces oferecidos
como recompensa pelos acertos, e de atrair os pais e incentivá-los a inscrição no EEJA.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:

O projeto entreteve as crianças durante o conexão juventude com jogos simples e educativos, que remetiam a
conhecimentos básicos e incentivavam a curiosidade e interesse pela educação.
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Alfabetização, EEJA, Conexão Juventude

Lições Aprendidas:
O projeto deu lições importantes sobre a importância da valorização da educação e da alfabetização, e do incentivo
a busca pelo conhecimento desde tenra idade.
Resumo:
Projeto de incentivo a inscrição de adultos no eeja, visando diminuir os índices de analfabetização.
Emitido em 07/07/2020
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