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PROJETO
Dia Mundial da Síndrome de Down
ROTARACT CLUB MACATUBA - D. 4621
Data Hora Cadastro / Alterado em: 11/04/2021 13:04:35
Site do Clube: https://www.instagram.com/rotaractmacatuba/
E-mail do Clube: rotaractmacatuba@outlook.com
Facebook do Clube: Rotaract club de Macatuba
Justificativa:
Em homenagem ao Dia Mundial da Síndrome de Down, entrevistamos duas pessoas que nasceram com a síndrome, com o
intuito de mostrar aos nossos seguidores e à comunidade em geral que eles merecem e devem ser tratados com respeito e
carinho.
Objetivo Geral:
Ao realizarmos esse projeto, o nosso objetivo principal era de mostrar para as pessoas que não tem necessidade detratar
as pessoas com síndrome de down de maneira diferente, não precisamos falar com eles como se estivéssemos falando
com crianças e muito menos duvidar das suas capacidades e habilidades.
Objetivo Especifíco:
No dia 21 de março, em comemoração ao Dia Mundial da Síndrome de Down, chamamos duas pessoas que nasceram com
a síndrome e fizemos algumas perguntas, como "qual o seu sonho?"; "você trabalha?"; "o que mais gosta de fazer?" e etc.
Juntamos todos os vídeos e fizemos um IGTV, onde no início, uma das nossas associadas explicava o intuito do projeto e
logo em seguida da início a entrevista. O vídeo teve um alcance gigante, foram mais de 300 compartilhamentos no só
Instagram e cerca de 3 mil visualizações ao total (Instagram e Facebook).
Categoria
Principal:

- Ação

Outras Categorias:

- Não se Aplica

Data Início:

13/03/2021

Data Fim:

21/03/2021

Data Finalização:

11/04/2021

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no 0004 - Outros: Dois entrevistados e um familiar de cada.
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 pelo Instagram e Facebook do clube e pelas redes sociais dos membros.
Cronograma de Atividades:
13/03/2021
18/03/2021
21/03/2021

Entramos em contato com a família e com os convidados e pedimos os vídeos.
Recebemos os vídeos e editamos em formato de IGTV.
Fizemos a postagem do vídeo.

Descrição:
Em comemoração ao Dia Mundial da Síndrome de Down, convidamos duas pessoas que nasceram com a síndrome e
fizemos algumas perguntas sobre o cotidiano e sobre os gostos pessoais deles, juntamos os vídeos e formamos um IGTV.
Ao realizar esse projeto, o nosso maior objetivo era conscientizar as pessoas sobre a síndrome de down, tendo em vista
que muitos acham que uma pessoa portadora da síndrome não possui a capacidade de viver uma vida normal e com esse
vídeo provamos o contrário. Foi possível mostrar que eles tem sonhos, tem empregos, tem uma rotina, assim como todos
nós.
Postamos o vídeo em formato de IGTV no Instagram e no Facebook e tivemos um alcance muito grande.
URL Site:

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

Vídeo do Projeto:

https://www.instagram.com/tv/CMsFlDMBOVK/?utm_source=ig_web_copy_link

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
O projeto em si foi simples de realizar, respeitamos o tempo dos nossos convidados e principalmente a vontade deles.
Obtivemos resultados muito positivos, muitas pessoas se emocionaram com o vídeo e ele alcançou muitas pessoas. Foram
cerca de 3 mil visualizações, 300 compartilhamentos e muitas mensagens de carinho.
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Síndrome de Down, Entrevista, IGTV

Lições Aprendidas:
O projeto saiu conforme planejamos, o único conselhos que podemos dar caso desejem realizar um projeto semelhante é:
respeitem os convidados e o tempo deles que no final tudo da certo.
Resumo:
Em comemoração ao Dia Mundial da Síndrome de Down, entrevistamos duas pessoas que nasceram com a síndrome, com
o intuito de mostrar que eles merecem e devem ser tratados com respeito.
Emitido em 17/05/2021
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