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PROJETO
Quem sou eu
ROTARACT CLUB SÃO PAULO ESPRO - D. 4563
Data Hora Cadastro / Alterado em: 12/04/2021 13:04:58
E-mail do Clube: espro@rotaractsp.org.br
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rctespro
Justificativa:
O projeto surgiu a partir de uma das nossas reuniões, visando conhecer e engajar os associados do Clube e o que poderia
ser feito para melhor este cenário.
Objetivo Geral:
O Clube buscava atingir com este projeto a interação dos seus associados.
Objetivo Especifíco:
A partir da ideia de interação e engajamento, foi proposto durante a reunião, realizarmos uma atividade de "quem sou eu"
para que pudéssemos entender e conhecer melhor os nossos associados.
Categoria
Principal:

- Atração e Engajamento de Associados

Outras Categorias:

- Não se Aplica

Data Início:

28/03/2021

Data Fim:

28/03/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
28/03/2021 Os membros do Clube doaram a internet
Saldo:

0,00
R$ 0,00

Quem trabalhou no 0001 - Outros: Convidado
Projeto:
0007 - Rotaractianos
Público Alvo:

- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos

Meios de Divulgação:
Através do WhatsApp do clube e durante a reunião via Google Meet.
Cronograma de Atividades:
28/03/2021

Elaboração, montagem e apresentação dos mapas mentais do "Quem Sou Eu" via Miro/Google Meet

Descrição:
Após ser discutido e encerrado os expedientes principais da reunião, foi proposto uma atividade que leva o nome de
"Quem sou eu" por uma de nossas associadas. A atividade foi feita de forma on-line, através de uma lousa virtual no
site/aplicativo Miro. Nela, foi disposto alguns conceitos de cada associado/convidado como: valores, melhor de mim, pior de
mim, você pode contar comigo quando..., hobbies, entre outros. Após a elaboração feita por todos presentes, foi realizado
uma breve apresentação, na qual cada um obteve um tempo livre para poder desenvolver o que foi escrito e relatar com
mais detalhes para as pessoas presentes.
URL Site:

HTTPS://MIRO.COM/WELCOMEONBOARD/9NEI4ZLKU6ADVEM0XRZAGXUR6AOMV1F5AFV6TZ
9QI9LJKZ1SPT1EKTO3ZVMWDQS9

Resultados Qualitativos e Quantitativos:

Mediante a realização desse projeto, houve um engajamento e participação de todos presentes. No qual, houve um
feedback muito positivo, os associados/convidados gostaram bastante da ideia e se viram dispostos a realizarem outras
vezes este tipo de projeto. De modo geral, foi extremamente benéfico para encurtar as relações e consequentemente o
engajamento do clube.
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Quem sou eu; Associados; Engajamento

Lições Aprendidas:
De certa forma, ficou evidente que estas formas de atração e engajamento dos associados são importantes e benéficas ao
clube, pois auxilia para posteriores projetos e principalmente ao ambiente interno.
Resumo:
O projeto interno "Quem sou eu" surgiu a partir do entendimento que deveria ser feito um encontro virtual para conhecer
mais sobre os nossos associados. A partir disso, foi elaborado um método que nos auxiliasse para a realização do mesmo.
Com isso, através de uma lousa virtual, todos puderam elaborar uma espécie de mapa mental contando e descrevendo
como "você" é.
Emitido em 18/05/2021
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