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PROJETO
A Páscoa Não Pode Passar Em Branco
ROTARACT CLUB SãO MIGUEL DO OESTE - D. 4740
Data Hora Cadastro / Alterado em: 12/05/2021 11:05:28
Site do Clube: http://www.rotaractclubsmo.org.br
Justificativa:
A Páscoa é uma antiga festa cristã, que comemora o dia da ressureição de Jesus Cristo.
Há muitas famílias ao redor do mundo que são adeptas a esta data comemorativa, de modo que esta tradição se consolida
cada vez mais, como sendo um dia de alegria e paz para pessoas de todas as idades.
Com o intuito de fornecer um mimo de Páscoa a alguma Entidade ou Organização local, é que foi pensado em agraciar a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São Miguel do Oeste, que é composto por pessoas com deficiência
intelectual e múltipla de todas as idades, sendo o primeiro projeto destinado a Organização.
A APAE foi escolhida para que seus alunos pudessem ser presenteados no dia de Páscoa e para que pudessem se sentir
mais felizes nesta data comemorativa.
Objetivo Geral:
Entregar um mimo concernente à Páscoa, para que os alunos da APAE se sintam mais felizes no dia desta data
comemorativa.
Objetivo Especifíco:
*Valorizar a Organização APAE;
*Proporcionar uma Páscoa mais feliz aos alunos da APAE;
*Confeccionar um mimo de Páscoa;
*Promover o engajamento entre os Rotaractianos;
*Propiciar maior visibilidade ao Clube;
Categoria
Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:
Data Início:

15/03/2021

Data Fim:

29/03/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
09/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
26/03/2021

Doação realizada pela Empresa Vidraçaria Ramos;
Impressão da arte;
Compra de açúcar para a confecção dos cricris (10kg);
Compra das embalagens de cartuchos (uma unidade);
Compra de fitilho (uma unidade);
O que sobrou do dinheiro doado foi destinado ao caixinha do Clube;
Saldo:

0001 - Outros: Dama da Casa da Amizade
Quem trabalhou no 0009 - Rotaractianos
Projeto:
0001 - Rotarianos
0001 - Voluntários Adicionais

100,00
-13,60
-30,00
-27,00
-12,00
-17,40
R$ 0,00

Público Alvo:

- até 12 anos
- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos
- mais de 66 anos

Meios de Divulgação:
Instagram.
Parcerias:
Empresa Vidraçaria Ramos e o Rotaractiano Anderson José Mulinari.
Cronograma de Atividades:
23/02/2021
15/03/2021
18/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
27/03/2021
27/03/2021
29/03/2021

Recebimento da doação de amendoins;
Exposição da ideia do projeto em reunião realizada on-line, onde teve a aprovação de todos os
membros do Clube;
Idealização do projeto;
Distribuição das funções/atividades;
Impressão da arte;
Descascamento dos amendoins;
Compra do açúcar, fitilho e cartuchos de cricri;
Realização da torra dos amendoins;
Retirada da pele dos amendoins e produção do cricri;
Embalado os amendoins nos cartuchos;
Entrega dos cartuchos na APAE de São Miguel do Oeste;

Descrição:
1ª Etapa: Exposição
A realização de eventual projeto de Páscoa foi proposto em reunião ordinária on-line datada de 15/03/2021, onde um dos
Rotaractianos (Anderson) se dispôs a doar os amendoins.
2ª Etapa: Idealização
Posteriormente, idealizado de como o projeto poderia ser realizado, de quantos membros seriam necessários para a sua
execução e de quais materiais seriam necessários.
3ª Etapa: Levantamento de Preços
Foi realizado o levantamento de preços dos demais itens necessários para realizar o projeto no decorrer da semana do dia
15/03/2021.
4ª Etapa: Execução
Realizada a impressão da arte (cartãozinho) e o descasamento de amendoins por 6 Rotaractianos em 24/03/2021.
Efetuada a compra dos materiais e demais produtos necessários em 25/03/2021 (embalagens, fitilhos e açúcar).
Em seguida, executada a torra dos amendoins e a retirada de sua pele (26/03/2021), sendo produzidos os cricris em
27/03/2021, com o auxílio de uma Rotaractiana, um Rotaryano e uma Dama da Casa da Amizade.
No dia 27/03/2021, foi realizada a embalagem dos amendoins e a fixação da arte (cartãozinho) nos cartuchos por 4
Rotaractianos e uma voluntária.
5ª Etapa: Entrega
Ao final, a entrega dos 38 cartuchos de cricri foi realizada pela vice-presidente do Rotaract Club de São Miguel do Oeste à
Associação APAE, no dia 29/03/2021.
Vídeo do Projeto:

https://www.instagram.com/p/CNBKI-tBn87/

Fotos do Projeto:

https://www.instagram.com/p/CNBKNBXB7U7/

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Resultados Quantitativos:
*Entrega de 38 cartuchos de cricri à Organização APAE;
*Participação de 1 Rotaryano;
*Participação de 1 Dama da Casa da Amizade;
*Associação de dois novos membros;
Resultados Qualitativos:
*Promoção de alegria no dia de Páscoa aos alunos da APAE;
*Valorização da Organização APAE;
*Propiciação de visibilidade do Rotaract;
*Confecção do mimo;
*Fortalecimento do engajamento dos associados;

Grau de
Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Páscoa, cricri, APAE

Lições Aprendidas:
Idealização e Execução do Projeto
Tivemos que idealizar e executar o projeto em um curto período de tempo, de modo que foi realizado um cronograma de
atividades, com datas e designação de associados para a sua realização.
No que se refere a compra de materiais, somente foi excedido quanto a compra de açúcar (10kg), que poderia ter sido
comprado em quantidade menor (2kg).
Neste mesmo ponto, foi somente comprado uma unidade de fitilho, que acabou faltando para amarrar todas as
embalagens de cricri, momento em que utilizamos outro fitilho que possuía na sede do Clube.
Ademais, ressalta-se que o Clube conseguiu atingir a meta preestabelecida de entregar 38 cartuchos, havendo um grande
engajamento entre os Rotaractianos e a entrada de mais duas companheiras ao Clube.
Resultados do Projeto
O projeto consignou a entrega de 38 cartuchos de cricri à APAE, cuja responsável se mostrou deveras contente e feliz pelo
gesto realizado, de modo que não foi possível fazer a entrega pessoalmente aos alunos devido as medidas preventivas da
COVID-19.
Resumo:
Foi realizado um projeto de Páscoa, onde o Rotaract Club de São Miguel do Oeste, decidiu por confeccionar cartuchos de
cricri para serem entregues na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de São Miguel do Oeste, conseguindo
beneficiar 38 crianças, jovens e adultos frequentadores da associação, com a finalidade de alegrar mais esta data
comemorativa.
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