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UM RECURSO SOROPTIMISTA PARA CLUBES E SÓCIAS 

Prazo: Um mês após conclusão do projeto             Data do Projeto: __________________ 
 

Instruções: Este formulário deve ser preenchido e enviado a sua coordenadora regional dentro de UM MÊS após o clube 
concluir o projeto Sonhe, Realize. Os clubes participantes também precisam enviar informação e avaliação do projeto, 
dentro de UM MÊS após a conclusão de CADA projeto, via o formulário online que está a website da SIA. Para as 
informações de contato da coordenadora regional, visite a lista de liderança. Somente clubes participando no Sonhe, 
Realize devem preencher o formulário de transmissão. Atividades dos clubes apoiantes serão relatadas pelo clube 
participante. 

Nome do clube: ____________________________________________________Número do clube: ______________________________ 

Enviado por Nome e Cargo: _________________________________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ Telefone: _______________________________________ 
 
Existe dois meios pelo qual os clubes podem se engajar no Sonhe, Realize – através da participação ou apoio. Clubes 
participantes irão relatar sobre o apoio – incluindo fundos e horas de trabalho recebidas de outros clubes. 
 
Clubes Participantes no Sonhe, Realize – o clube (ou clubes) que realizaram uma conferência ou sessões de mentoria a 
pequeno grupo para meninas em escolas secundárias, usaram o currículo Sonhe, Realize e forneceram informações do 
projeto e do impacto via formulário da SIA online. Se dois ou mais clubes estiverem trabalhando juntos, e dividindo 
igualmente a administração, todos serão contados como participantes. 
 
Clubes Apoiantes do Sonhe, Realize – clubes que apoiaram outro clube participando no projeto através de apoio 
financeiro, doações em espécie, fornecendo oradores ou apoio administrativo e/ou oferecendo oportunidades extras 
para meninas participando no projeto Sonhe, Realize. Qualquer fundo ou apoio dos clubes apoiantes devem ser 
incluídos pelo clube participante quando relatar as informações do projeto via formulário da SIA online. 

 
1. O nosso clube usou o currículo do Sonhe, Realize e realizou: 

Sessões de mentoria de pequeno grupo para  ___________ meninas. 

Conferência para  ___________ meninas. 

Outro para meninas (descreva): _____________________________________________________________ 
 

2. Nosso clube enviou informações e avaliação do projeto via formulário da SIA online. 
 
Sim   Não  

 
3. O nosso clube recebeu apoio de outros clubes Soroptimista, liste: 
 
               
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Para maiores informações veja a seção Sonhe, Realize na website da SIA. 

Sonhe, Realize 
Formulário de 

Transmissão de Clube 

https://jp.surveymonkey.com/r/dibi-p-17-18
http://www.soroptimist.org/members/connect/connect.html
https://jp.surveymonkey.com/r/dibi-p-17-18
http://www.soroptimist.org/members/translatedresources/portuguese.html#dream-it-be-it-p
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