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PROJETO
Quarta Edição do Sonho de Princesa
ROTARACT CLUB SINOP - SãO CRISTóVãO - D. 4440
Data Hora Cadastro / Alterado em: 08/08/2021 21:08:49
E-mail do Clube: rtcsinop@gmail.com
Facebook do Clube: facebook.com/rotaractsinop
Justificativa:
Em 22 de novembro de 2017, o Rotaract Club de Sinop São Cristóvão completou 15 anos de fundação, em comemoração a
todos estes anos de serviços à comunidade sinopense desenvolveu-se o Projeto Sonho de Princesa em parceria com o SBT
Sinop, o mesmo consistia na realização de um baile de debutantes para 15 meninas da cidade de Sinop, e com isso
estabelecer a imagem do clube para toda a cidade de Sinop.
A realização do projeto reverberou a imagem do clube, do SBT e de todos os parceiros não só na cidade de Sinop, mas
também por toda a região do norte mato-grossense, em função do grande sucesso do mesmo, o clube buscou realizar as
edições seguintes do projeto Sonho de Princesa, nesse ano de 2021 sendo a 4ª edição.
Objetivo Geral:
Desenvolver a Imagem Pública do Rotaract Club Sinop São Cristóvão e realizar sonhos de meninas carentes da cidade que
completam 15 anos no ano de 2021 e não tem condições de comemorar essa data tão importante.
Objetivo Especifíco:
Mobilizar, cativar e envolver toda a cidade de Sinop-MT com as histórias envolventes de cada uma das 08 meninas
selecionada para participar do SONHO DE PRINCESA. Realizar todo o evento em conjunto com parcerias e patrocinadores
da cidade de Sinop, possibilitando todo o desenvolvimento do projeto a custo zero para o Rotaract Clube.
Realizar toda a produção mídia/imagem pública do projeto em parceria com o SBT Sinop, a rede televisiva de grande
impacto da cidade de Sinop, possibilitando o alcance de toda a população sinopense com o projeto. Proporcionar um baile
de debutantes á 08 meninas carentes da cidade de Sinop que completam 15 anos no ano de 2021. Envolver todos do
Rotaract Club com a realização deste projeto, motivando-os e delegando funções para que todos tenham papel crucial no
desenvolvimento do Sonho de Princesa.
Apresentar a toda a cidade de Sinop-MT os resultados obtidos com a realização do projeto Sonho de Princesa. Divulgação
em massa utilizando todos os meios de divulgação de mídia do Rotaract Club Sinop São Cristóvão e em consequência toda
a família rotária.
Apresentar as lideranças de jovens transformadores, que buscam o melhor para o mundo, a cada ação que desenvolvem
dentro das comunidades as quais estão inseridos. Levar o verdadeiro sentido de Rotaract, o de fazer o bem sem olhar a
quem, de levar alegrias as casas sinopenses, por mais difíceis que as coisas possam estar sendo, por mais que as notícias
ruins de fatos e acontecimentos que assolam nossa cidade/país/mundo sejam propagadas pela mídia todos dias, este
projeto tem como intuito levar notícias boas afim de acalentar o coração dos sonhadores, de levar ações de bondade e
companheirismo, revelar o verdadeiro sentido de celebração a vida, de gratidão, espalhar o amor e transbordar.
Categoria
Principal:

- Imagem Pública

Outras Categorias:
Data Início:

03/08/2021

Data Fim:

25/09/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no
0023 - Rotaractianos
Projeto:

Público Alvo:

- de 13 a 18 anos

Meios de Divulgação:
Os meios de divulgação do projeto foram as redes sociais do Rotaract Club de Sinop e do SBT Sinop, televisão, radio,
outdoors, colunista social (sites de eventos), influencers, incluir no cronograma oficial do Aniversário da Cidade de Sinop.
Parcerias:
..................
Cronograma de Atividades:
03/08/2021
05/08/2021
06/08/2021
09/08/2021
17/08/2021
24/08/2021
25/08/2021
26/08/2021
27/08/2021
28/08/2021
30/08/2021
01/09/2021
18/09/2021
25/09/2021

1ª Reunião Sbt e Rotaract - Apresentação do Projeto
Visita ao Morada do Sol - Local a ser realizado o baile
2ª Reunião Sbt e Rotaract - Alinhamento de custos e objetivos
Reunião Sbt/Rtc e Assistência Social
Lançamento do Projeto para o publico e abertura para recebimento das cartas
Finalizado recebimento das cartas
Leitura das cartas
Entrar em contato com as Princesas
Visitar as Princesas Escolhidas
Visitar as Princesas Escolhidas
1º Encontro das Princesas (assinar contrato, tirar as medidas, reunião com todas)
2º Encontro das Princesas
Realização do Baile - Tema Alice no País das Maravilhas - Formato: Chá da Tarde
Transmissão do evento para o publico pelo SBT

Descrição:
..................
URL Site:

..................

Vídeo do Projeto:

..................

Fotos do Projeto:

..................

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
..................
Grau de
Dificuldade:

- Alta

Palavras-Chave:

- Sonho, Princesa, Debutante, Aniversário, Sinop

Lições Aprendidas:
Sonhar grande e sonhar pequeno requerem os mesmos esforços, não tenham medo de sonhar por acharem que seus
sonhos são impossíveis, sonhem e busquem parcerias para realizar seus sonhos.
Lembrem-se que o rotaract faz você um rotaractiano, mas um rotaractiano sozinho não faz um rotaract, então confiem em
seus associados e em seus projetos mesmo se parecerem loucuras. Só saberão se não vai dar certo se primeiro tentarem
realizar.
Boas iniciativas cativam, quando um projeto inicial apresenta os resultados almejados isso facilita a nova realização do
projeto, pois demostram que todo o trabalho valeu a pena, isso é de suma importância para que as parcerias sintam
confiança no clube e no projeto.
E lembrem-se que, um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Um sonho que se sonha junto é uma realidade.
Resumo:

Em comemoração aos 15 anos de trabalhos prestados à sociedade, Rotaract Club Sinop São Cristóvão realizou um projeto
para que pudesse alavancar a imagem do clube perante o município, desejando assim deixar a sua marca, sendo assim,
realizou um aniversário de 15 anos a 15 meninas carentes da cidade de Sinop.
Devido ao grande impacto positivo que o projeto ocasionou em toda a cidade e região, pode-se realizar a Quarta Edição do
Sonho de Princesa nesse ano de 2021. Devido a Pandemia da COVID-19 não pudemos estar realizando o projeto no ano de
2020, mas com a ideia de não deixar esse projeto que é sonho de muitas meninas da cidade acabar conseguiremos, com a
flexibilização das normas de biossegurança do nosso estado e cidade, estar realizando nesse ano de 2021. Seguindo essas
normas que estão vigentes tivemos que ressignificar o projeto de uma maneira que pudéssemos realizar o mesmo e que
todos presentes no local possam estar seguros.
Com isso, diminuímos a quantidade de princesas para essa edição de 15 para 08. Com o foco direcionado as 08 Princesas
dessa edição, conseguimos diminuir a quantidade de pessoas presentes no local e tornaremos o projeto mais dinâmico,
fazendo com que essas princesas selecionadas e familiares possam aproveitar ao máximo esse Sonho de Princesa dentro
de todas as normas de biossegurança vigentes.
A temática escolhida para essa edição de 2021 foi ?Alice no País das Maravilhas? por se tratar de um evento que se iniciará
a partir das 15hrs na Morada do Sol em Sinop-MT (23km do centro) em formato de chá da tarde, diferente das outras
edições a qual foram em formato de Baile de Gala. O projeto compôs o cronograma oficial do aniversário da cidade de
Sinop, contando como parceira do projeto a Prefeitura Municipal da cidade. O projeto foi realizado no dia 18 de setembro
de 2021, contou com 20 parcerias para a realização do projeto de aproximadamente 200 mil reais. O Sonho de Princesa no
ano de 2020 proporcionou ao Rotaract Club de Sinop São Cristóvão uma visibilidade ao clube jamais sonhada. Tendo sido
classificado como o melhor projeto do Brasil já realizado na categoria de Imagens Públicas e Categoria Especial no
Concurso Nacional de Projetos da Conarc da Transformação em 2019 e a segunda edição classificado para Conarc de 2020
no qual ficou em segundo lugar na Categoria de Imagem Pública.
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