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PROJETO
2° Dia do Associado
ROTARACT CLUB SOROCABA-ART NOSSA INOVAçãO - D. 4621
Data Hora Cadastro / Alterado em: 02/04/2021 19:04:10
E-mail do Clube: rotaract_artni@outlook.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/RotaractClubdeSorocabaArtNossa/
Justificativa:
Como o nosso primeiro dia do associado acabou sendo um sucesso, resolvemos fazer o segundo dia do associado.
Objetivo Geral:
Criação de laços e fortalecimento do quadro associativo entendendo os seus associados e servindo de ignição para
possíveis mudanças visando o melhor engajamento possível do clube.
Objetivo Especifíco:
Engajamento do Clube.
Categoria Principal:

- Atração e Engajamento de Associados

Outras Categorias:
Data Início:

15/03/2021

Data Fim:

04/04/2021

Data Finalização:

02/04/2021

Relatório Financeiro:
26/03/2021 Salgadinho Torcida
26/03/2021 Um fardo de Guaraná Antártica
26/03/2021 Um fardo de Cerveja Brahma Duplo Malte
26/03/2021 Caixa de Papel Kraft
26/03/2021 Coelho com ovinhos 60g Alpino (Nestlé)
26/03/2021 Valor por kit
26/03/2021 Total:

Quem trabalhou no Projeto:

0003 - Rotaractianos

Público Alvo:

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

1,70
13,74
2,99
24,00
8,99
19,50
213,75
Saldo: R$ 284,67

Meios de Divulgação:
Foi um projeto interno, então só divulgamos no nosso grupo do WhatsApp mesmo.
Parcerias:
Sem parcerias.
Cronograma de Atividades:
15/03/2021 Inicio das inscrições.
20/03/2021 Fim das inscrições.
27/03/2021 Segundo dia do Associado.
27/03/2021 Formulário de Feedback.
04/04/2021 Entrega do formulário de feedback.

Descrição:
Do Dia do Associado
0. Boas Vindas ? Presidente
1. Abertura dia do Associado ? DQA/Presidente
2. Dinâmica Check-In ? Mediador DQA
3. Dinâmica Quebra Gelo ? Mediador DQA
4. Dinâmica Emocional ? Mediador DQA
5. Encerramento do dia do associado ? DQA/Presidente
6. Companheirismo
Dinâmicas
1. Dinâmica Check-In (Grupo Todo)
Os associados se apresentam e dizem como estão se sentindo no início da reunião, o que esperam, etc, assim todos
vão compartilhar e o que naturalmente acontece é que tem pessoas que se sentem da mesma maneira, gerando
assim já uma conexão de início.
2. Dinâmica Quebra Gelo ? Verdade ou mentira
Cada participante deve escrever três afirmações sobre si mesmo, sendo que uma ou duas devem ser verdadeiras e,
pelo menos, uma delas deve ser falsa. Depois, cada pessoa lê suas afirmações e os outros membros do time tentam
descobrir se a afirmação é verdadeira ou falsa. Para aumentar a motivação, pode-se oferecer um prêmio para quem
acertar mais palpites.
3. Dinâmica Emocional: Carta a si Próprio
Individualmente, cada associado escreve uma carta a si próprio, como se estivesse escrevendo a seu (sua) melhor
amigo (a). Dentre os assuntos, abordar: como se sente no momento, o que espera do evento (curso, seminário,
etc.), como espera estar pessoal e profissionalmente daqui a 30 dias. Destinar a carta a si próprio (nome e endereço
completo para remessa). Depois disso enviar no chat privado para a mediadora que após 45 dias aproximadamente,
remete ao treinando (via correio ou malote).
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Foi uma reunião muito boa e que todos estão ansiosos para abrir sua carta no final da gestão.
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Dia do Associado, Engajamento, Amigos.

Lições Aprendidas:
Aprendemos que mesmo distantes podemos permanecer unidos como sempre fomos.
Resumo:
O projeto dia do associado nos ajuda a se aproximar mais de nossos companheiros de clube.
Emitido em 18/05/2021
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
www.geracaoi9.com.br

