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PROJETO
São João pra Caracas
ROTARACT CLUB SANTOS - D. 4420
Data Hora Cadastro / Alterado em: 21/06/2020 22:06:09
Site do Clube: www.rotaract4420.org.br/rotaractsantos
E-mail do Clube: rotaractsantos@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rctsantos/
Justificativa:
Em tempos de pandemia... sem projetos presenciais e uma época importante de festiva para a cultura brasileira...
que tal um São João com o Rotaract de Caracas - Venezuela?!
Objetivo Geral:
Compartilhar experiências e culturas, mostrando a nossa festa tradicional, o São João, para o Rotaract Club de
Caracas e fazendo um desafio para eles dançarem uma quadrilha conosco.
Objetivo Especifíco:
Troca de experiências de cultura e conhecimento dos projetos realizados por outro Rotaract do Mundo
Categoria Principal:

- Internacionais

Outras Categorias:

- Internos

Data Início:

24/06/2020

Data Fim:

28/06/2020

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
18/06/2020 Pipoca (18)
18/06/2020 Suquinho

Quem trabalhou no Projeto:

0002 - Rotaractianos

Público Alvo:

- de 19 a 30 anos

Meios de Divulgação:
Divulgamos este projeto por meio do Instagram com posts e do whatsapp.
Parcerias:
Rotaract Club de Caracas.
Cronograma de Atividades:
01/06/2020 Primeiro contato entre os clubes
21/06/2020 Data da reunião (adiado)
27/06/2020 São João pra Caracas

Descrição:

63,00
72,00
Saldo: R$ 135,00

Com os projetos postados no instagram do Rotaract Club de Caracas, podemos perceber o quanto eles estavam
engajados, mesmo em tempos de pandemia. Eles estavam fazendo um projeto de desafios entre os associados e
decidimos desafia-los com uma reunião em conjunto e uma dança com uma das festas típicas mais tradicionais do
Brasil, podendo então mostrar um pouco do que é a festa junina para o Rotaract Club de Caracas por meio de fotos,
slides em seguida propor um desafio para eles, que eles dancem quadrilha conosco.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Projeto em andamento...
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- São João ; Festa Junina ; Internacional

Lições Aprendidas:
Projeto em Andamento...
Resumo:
Através de plataforma digital, realizamos uma interação com o Rotaract Club de Caracas, apresentamos um pouco
sobre a nossa cultura brasileira, comidas típicas da festa, mas especificamente sobre os festejos juninos e
desafiamos o clube a dançar uma quadrilha conosco.
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