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PROJETO
Páscoa Feliz
ROTARACT CLUB SANTOS DUMONT - D. 4521
Data Hora Cadastro / Alterado em: 12/04/2021 14:04:47
Site do Clube: Instagram: @rotaractsd
E-mail do Clube: rotaract.santosdumont@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/pages/Rotaract-Club-de-Santos-Dumont-Disrito-4580/864111600331903?fref=ts
Justificativa:
Todo ano ,o Rotaract de Santos Dumont MG ,realiza uma coleta de chocolates para as crianças carentes da cidade,
visando a felicidade das crianças que não têm condições financeiras de receber chocolates nessa data tão marcada
por esse doce .
Objetivo Geral:
O objetivo do projeto é levar chocolates à crianças carentes da cidade de Santos Dumont
Objetivo Especifíco:
O objetivo do projeto era levar alegria através de chocolates para crianças carentes do município de Santos
Dumont.
Categoria Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:
Data Início:

12/04/2021

Data Fim:

12/04/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
03/04/2021 Não houve gasto financeiro com a realização do projeto
Saldo:

Quem trabalhou no
Projeto:

0009 - Rotaractianos

Público Alvo:

- até 12 anos

0,00
R$ 0,00

Meios de Divulgação:
Os meios de divulgação do projeto foram as redes sociais .
Parcerias:
O Rotaract Santos Dumont tive o apoio da Farmácia Santos Dumont a Loja Maçonica Antenor Ayres Vianna em
Santos Dumont MG ,filhas de jó e Ordem Demolay .
Cronograma de Atividades:
04/04/2021
05/04/2021
16/04/2021

Descrição:

Comunicação do projeto ao clube
A Farmácia Santos Dumont se tornou ponto de coleta para os chocolates
Entrega dos chocolates para as crianças carentes do município

Foi apresentado ao clube o projeto de arrecadação de chocolates para crianças carentes da cidade de Santos
Dumont. Inicialmente a coleta seria de caixas de bis . O clube arrecadou 87 caixas de bis ,a Farmácia Santos
Dumont doou 96 caixas e 120 barras de chocolate foram doadoas pela loja Maçonica de Santos Dumont.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Ao longo do projeto iniciado no dia 05/de abril o ponto de coleta arrecadou 87 caixas de bis, a Farmácia Santos
Dumont nos doou 96 caixas e a Loja Maçonica de Santos Dumont contribuiu com 120 barras de chocolate .Ao todo
foi arrecadado 303 chocolates
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Crianças carentes , Páscoa.

Lições Aprendidas:
O clube teve mais um apredindizado de como é importante e somatório realizar projetos em parcerias com outras
instituições e empresas .
Resumo:
Inicialmente foi proposto a arrecadação de caixas de Bis para as crianças carentes de Santos Dumont, em parceria
com a Farmácia Santos Dumont , Loja Maçonica Antenor Ayres Vianna, Filhas de jó e ordem Demolay . O clube
conseguiu arrecadar 303 chocolates entre caixas de bis e barras de chocolate
Emitido em 18/05/2021
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