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PROJETO
ORIENTAÇÕES COVID-19
ROTARACT CLUB MACATUBA - D. 4621
Data Hora Cadastro / Alterado em: 10/04/2021 19:04:34
Site do Clube: https://www.instagram.com/rotaractmacatuba/
E-mail do Clube: rotaractmacatuba@outlook.com
Facebook do Clube: Rotaract club de Macatuba
Justificativa:
Precisamos realizar o projeto devido às circunstâncias da pandemia em nossa cidade, tivemos um aumento significativo de
casos e mortes.
Objetivo Geral:
Fizemos uma sequência de imagens no Instagram, onde colocamos algumas informações essenciais para o conhecimento e
saúde da comunidade.
Objetivo Especifíco:
Fizemos uma sequência de imagens no Instagram, colocamos algumas informações sobre como lidar com a pandemia e os
cuidados que devem ser tomados. Colocamos na imagem as máscaras que são recomendadas e as que não possuem
eficácia, explicamos como higienizar as máscaras e onde podem encontrá-las. Em outra imagem, inserimos um vídeo que
mostrava a ocupação de leitos no Brasil e em seguida, colocamos as estatísticas da nossa cidade.
Categoria
Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:

- PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS

Data Início:

18/03/2021

Data Fim:

18/03/2021

Data Finalização:

10/04/2021

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no
0013 - Rotaractianos
Projeto:

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:
Divulgamos nas redes sociais do clube e dos associados.
Cronograma de Atividades:
Descrição:
Postamos uma sequência de imagens com o intuito de ajudar a comunidade a se prevenir da Covid-19.
URL Site:

https://www.instagram.com/rotaractmacatuba/

Fotos do Projeto:

https://www.instagram.com/p/CMktPyCBlE7/?utm_source=ig_web_copy_link

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Obtivemos um alcance muito bom e alcançamos muitas pessoas da nossa cidade com a postagem.
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Covid-19, Pandemia, Cuidados

Lições Aprendidas:
O projeto saiu como planejado. Com ele, os associados também puderam aprender algumas coisas relacionadas à
pandemia.
Resumo:
Fizemos uma sequência de imagens mostrando os cuidados que as pessoas deve tomar em relação a pandemia.
Emitido em 17/05/2021
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