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PROJETO
Uma páscoa diferente!
ROTARACT CLUB UBERLâNDIA - CIDADE INDUSTRIAL - D. 4770
Data Hora Cadastro / Alterado em: 10/04/2021 14:04:21
E-mail do Clube: rotaract.cidadeindustrial@gmail.com
Justificativa:
Sabemos que nessa data tão especial que é a Páscoa, muitas crianças anseiam por um ovo de chocolate. E com esse
cenário atual da Pandemia de covid-19 (novo corona vírus) acreditamos que muitos pais estariam desempregados e sem
condições de comprar ovos para seus filhos. Pensando em alegrar a vida de algumas crianças, nós idealizamos fazer os
ovos de páscoa e distribuir para um grupo de crianças de uma instituição aqui de Uberlândia.
Objetivo Geral:
Levar ovos de páscoa para crianças em estado de vulnerabilidade social.
Objetivo Especifíco:
Distribuir os ovos de páscoa na ARCA de Uberlândia...
Categoria
Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:
Data Início:

21/03/2021

Data Fim:

04/04/2021

Data Finalização:

10/04/2021

Relatório Financeiro:
01/04/2021 compras do material para fazer os ovos

-182,73
Saldo: R$ -182,73

Quem trabalhou no
0008 - Rotaractianos
Projeto:
Público Alvo:

- até 12 anos

Meios de Divulgação:
Foi divulgado nas redes sociais do clube, como Instagram e Whatsapp.
Parcerias:
O Clube conseguiu o contato da ARCA pelo Rotary Club Uberlândia Cidade Jardim.
Cronograma de Atividades:
21/03/2021
28/03/2021
31/03/2021
03/04/2021
04/04/2021

Descrição:

A ideia inicial foi levantada para o Clube;
foi feito uma reunião do conselho afim de delimitar como seria uma melhor abordagem do projeto;
contato com a ARCA
preparação dos ovos de páscoa
entrega dos ovos de páscoa

Ao dia 21/03/2021 em reunião do Rotaract Club de Uberlândia- Cidade Industrial foi proposto ao Clube a realização de um
projeto com objetivo de fabricar ovos de páscoa para doar para as crianças. Visando colaborar com uma pequena parcela
da população que tem passado por situação de vulnerabilidade nesse período de Pandemia. No dia 31 de março, Isaac
conseguiu contato com responsáveis pela ARCA de Uberlândia, onde conseguiu levantar o número de 28 crianças para
participar do projeto. No sábado dia 03/04/2021, foi feito a preparação dos ovos de páscoa. E domingo dia 04/04/2021 foi
feito a entrega dos ovos.
Fotos do Projeto:

https://wetransfer.com/downloads/a19a5a0f084370db33fadd42f0c23e1f20210
404163016/608bc89059b01bc5d5b4b10baf74c26320210404163016/567d01

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
O projeto que teve o intuito de levar um pouco de alegria para as crianças, o que teve como resultados qualitativos a
prontidão com que a ARCA disponibilizou o espaço para que nosso Rotaract Club fizesse um bom projeto, a felicidade que
as crianças ficaram foi muito gratificante para nós. Como resultado quantitativo, obtivemos 28 ovos de páscoa,
beneficiando 28 crianças.
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Páscoa- Doações-ovos de chocolate

Lições Aprendidas:
Foi muito gratificante ver a alegria no rosto de cada criança. Fica o aprendizado de que com o pouco, podemos transformar
e marcar a vida de alguém.
Resumo:
O projeto consistiu na doação de ovos de páscoa para crianças da associação ARCA de Uberlândia
Emitido em 18/05/2021
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
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