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PROJETO
Cara a Cara
ROTARACT CLUB GUARULHOS AEROPORTO - D. 4563
Data Hora Cadastro / Alterado em: 30/09/2020 16:09:16
E-mail do Clube: rotaractgruaeroporto@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractaeroporto/
Justificativa:
Muitas vezes estamos em um ambiente e não conhecemos uns aos outros mesmo estando juntos. As vezes
podemos descobrir muitas características, ou hábitos, e até coisas curiosas sobre uma pessoa, fatos que nunca
poderíamos imaginar sobre alguém. Damos muita importância para o nosso externo e esquecemos de conhecer
além das aparências, como diz o ditado ? as aparências enganam?.
Por esse motivo nós do Guarulhos Aeroporto entendemos que para que um grupo funcione, podemos e devemos
conhecer melhor as pessoas que estão em nossa volta, não só para entender o próximo, mas desenvolver amizade,
empatia, integração e união entre nossos associados.
Por isso iremos juntar o útil ao agradável e por um meio divertido iremos nos conhecer, olhar o outro ao nosso lado e
perceber o quão diferente ou parecido nós somos, ou o quão extraordinário é o nosso companheiro.
Por que antes de levarmos nossos ideais e olhar para o exterior devemos primeiro nos conhecer internamente e
entender uns aos outros de maneira que a união seja a maior força do clube.
Objetivo Geral:
Promover por meio de uma dinâmica em grupo, o aumento das amizades e companheirismo do clube além de maior
integração entre os associados.
Objetivo Especifíco:
Realizar uma dinâmica e criar um tabuleiro do jogo Cara a Cara adaptado para o clube
Imprimir fotos 3x4 dos associados
Conseguir dois tabuleiros do jogo para ser colocadas as fotos
Criar cartões com nomes dos associados
Criar cartões com características físicas e comportamentais de cada associado para ajudar no jogo
Urna para deixar os nomes a saírem e serem sorteados para os dois jogadores da rodada
Categoria Principal:

- Atração e Engajamento de Associados

Outras Categorias:
Data Início:

06/05/2021

Data Fim:

03/04/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0010 - Rotaractianos

Público Alvo:

- de 19 a 30 anos

Meios de Divulgação:
Grupo do WhatsApp do clube
Parcerias:

LOJA DE BRINQUEDO
XEROX E IMPRESSÃO
FOTOGRAGIA
Cronograma de Atividades:
01/08/2020 Apresentar projeto na reunião e sua aprovação

Descrição:
nicialmente o projeto foi apresentado e discutido na Sexta Reunião Ordinária do Clube, no dia 01 (um) de agosto de
2020 (dois mil e vinte). Devido a atual situação endêmica e pandêmica mundial do Corona-vírus, e respeitando as
regras de isolamento, foi decidido que a melhor forma de realizar esse projeto seria de maneira presencial, ficando a
necessidade de esperar a situação acabar para ser definida data de início do projeto. Mas foi pedido que o Escopo do
Projeto fosse apresentado de maneira escrita, organizada e planejada na Décima Reunião Ordinária do clube, no dia
05 (cinco) de setembro de 2020 (dois mil e vinte).
O Jogo consiste no sorteio de dois associados a iniciarem a Primeira rodada, onde cada um irá sortear o nome do seu
associado a ser descoberto. Em meio ao jogo, quem descobrir primeiro o associado leva a rodada, ficando para a
próxima. O novo jogador da segunda rodada é o jogador que foi descoberto na primeira rodada. Mantendo essa
dinâmica até o fim do projeto. Os associados que saírem, não voltam a ser usados e sorteados para serem
descobertos.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Este e uma simulação dos resultados esperados- entre eles então o o maior entrosamento entre os companheiros de
clube e criar uma maior intimidade com os mesmos.
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- #JOGO #DINÂMICA #CARAACARA

Resumo:
O projeto de internos que visa fazer um jogo Cara a Cara, adaptado com os associados do clube promovendo maior
interação entre os associados e com que todo os associados se conheçam melhor.
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