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PROJETO
Grava Que Eu Te Escuto
ROTARACT CLUB SANTOS - D. 4420
Data Hora Cadastro / Alterado em: 21/06/2020 23:06:57
Site do Clube: www.rotaract4420.org.br/rotaractsantos
E-mail do Clube: rotaractsantos@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rctsantos/
Justificativa:
Percebemos que durante o período de quarentena devido a pandemia do Covid-19 os associados do nosso clube
precisavam continuar interagindo de alguma forma, este projeto foi pensado justamente para isso.
Objetivo Geral:
O principal objetivo era fazer com que todos os associados interagissem mesmo estando distantes e que pudessem
mostrar para o clube como estava sendo sua quarentena ou também um hobby .
Objetivo Especifíco:
1° os associados do clube teriam que gravar um vídeo mostrando sua quarentena ou seu hobby.
2° esse vídeo é postado no grupo oficial do clube no whatsapp.
3° ao final os três melhores videos ganham um prêmio.
Categoria Principal:

- Internos

Outras Categorias:
Data Início:

01/06/2020

Data Fim:

17/07/2020

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
01/06/2020 Arte da divulgação :
01/06/2020 Doação da arte:
Saldo:

Quem trabalhou no Projeto:

0018 - Rotaractianos

Público Alvo:

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

-45,00
45,00
R$ 0,00

Meios de Divulgação:
Divulgamos este projeto por meio do whatsapp.
Parcerias:
Não houve parceria.
Cronograma de Atividades:
01/06/2020
01/06/2020
17/07/2020

Descrição:

Eram sorteados os nomes dos associados e as suas respectivas datas para o envio do vídeo.
O vídeo podia ter de 5 a 10 minutos.
Era escolhido os três melhores vídeos.

Os associados do clube deveriam publicar o seu vídeo no dia indicado, mostrando para o clube como estava sendo o
seu período de quarentena ou também mostrando um hobby e para que os associados se interessassem ainda mais
pelo projeto a equipe de internos pensou em premiar no final os três melhores videos.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
O projeto está em andamento e todos os associados tem gostado e participado.
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Interação, Hobby, Gravação.

Resumo:
Grava que eu te escuto é um projeto pensado na interação dos associados durante o período de quarentena, além
de ser uma forma de todos os companheiros mostrarem seus Hobbies .
Emitido em 07/07/2020
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