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PROJETO
Dia Mundial Sem Carne
ROTARACT CLUB MACATUBA - D. 4621
Data Hora Cadastro / Alterado em: 10/04/2021 19:04:33
Site do Clube: https://www.instagram.com/rotaractmacatuba/
E-mail do Clube: rotaractmacatuba@outlook.com
Facebook do Clube: Rotaract club de Macatuba
Justificativa:
Realizamos o projeto para comemorar o Dia mundial sem carne.
Objetivo Geral:
Ao postarmos o projeto, a nossa intenção era de mostrar aos nossos seguidores que existem outras opções de alimentos
que não envolvem carne.
Objetivo Especifíco:
Fizemos uma parceria com uma nutricionista da nossa cidade e postamos 3 receitas vegetarianas no nosso instagram, com
o intuito de mostrar aos seguidores que existem opções de refeições sem carne.
Categoria
Principal:

- Profissionais

Outras Categorias:

- Não se Aplica

Data Início:

20/03/2021

Data Fim:

20/03/2021

Data Finalização:

10/04/2021

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no 0001 - Outros: Nutricionista
Projeto:
0013 - Rotaractianos

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 na nossa rede social e a nutricionista divulgou na dela.
Parcerias:
Fizemos uma parceria com uma nutricionista da nossa cidade.
Cronograma de Atividades:
Descrição:
Postamos no nosso instagram uma sequência de receitas vegetarianas em comemoração ao Dia Mundial Sem Carne,
mostrando aos nossos seguidores opções de refeições sem carne.
URL Site:

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

Fotos do Projeto:

https://www.instagram.com/p/CMqCO8GB_yN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CMqCYBMh2xm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CMqCf9uhW1s/?utm_source=ig_web_copy_link

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Esse projeto acabou sendo um tanto quanto demorado, pois estávamos com outros projetos acontecendo ao mesmo
tempo. Mas, obtivemos resultados muito positivos com ele e pudemos aprender mais sobre o assunto.
Grau de
Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Vegetariano, Alimentos, Sem carne

Lições Aprendidas:
Com esse projeto, pudemos aprender receitas vegetarianas e mostrar aos nossos seguidores outras opções que não
envolvem carne.
Resumo:
Em comemoração ao Dia Mundial Sem Carne, fizemos uma parceria com uma nutricionista e postamos três receitas
vegetarianas.
Emitido em 18/05/2021
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
www.geracaoi9.com.br

