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PROJETO
Dialogando
ROTARACT CLUB RIO DE JANEIRO IPANEMA - D. 4571
Data Hora Cadastro / Alterado em: 30/09/2019 23:09:37
Justificativa:
O projeto visa suprir a falta de conhecimento em falar o básico em outras línguas
Objetivo Geral:
Sanar a deficiência dos participantes em conhecer outras línguas, bem como dar a eles uma experiência
internacional.
Objetivo Especifíco:
Integrar 3 grupos de nacionalidades diferentes,
Ensina-los frases e palavras que compõe um repertório básico em outra língua,
Ensina-los outras frases a quais eles tenham curiosidade.
Categoria Principal:

- Internacionais

Outras Categorias:

- Imagem Pública

Data Início:

01/02/2020

Data Fim:

31/03/2020

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
01/02/2020 Intens de Papelaria

Quem trabalhou no Projeto:

0006 - Rotaractianos

Público Alvo:

- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos

100,00
Saldo: R$ 100,00

Meios de Divulgação:
Mídias sociais
Parcerias:
Outros dois clubes de outro país
Cronograma de Atividades:
01/02/2020
20/02/2020
25/02/2020
20/03/2020
28/03/2020
31/03/2020

Descrição:

levantamento de questionários a serem desenvolvidos
fim do levantamento, entrega para outros clubes e início das traduções
fim das traduções, início das mensagens em aúdio visual
fim das gravações, início da edição.
Fim da edição
Apresentação do resultado.

O projeto consiste em formar 3 grupos que falam diferentes idiomas, cada grupo composto por jovens e adultos de
13 a 30 anos.
Apresentar um conjunto básico de palavras e frases comuns ao convívio e levantar junto a cada grupo quais outras
palavras são interessantes para cada aluno aprender.
Trocar essa informação com os outros 2 clubes e receber a deles.
Após o recebimento, a equipe de organização deve providenciar a tradução para cada palavra e frase sugerido.
Uma vez traduzidas, o grupo participante deve fala-las em frente a uma câmera, gravando a tradução das palavras
e frases.
O arquivo deve ser editado para conter um um mesmo momento a frase em 3 línguas e depois retorna aos outros
clubes.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Os grupos devem gostar da experiencia, a dificuldade deve ser sanada, ter um engajamento maior em mídias
sociais
Grau de Dificuldade:

- Alta

Palavras-Chave:

- Dialogando, 3 clubes, internacionais, audiovisual

Resumo:
3 grupos que falam idiomas diferentes devem interagir gravando vídeos de com frase em seu próprio idioma
apresentando para os grupos que a solicitaram
Emitido em 22/10/2019
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