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Cronograma e atividades 

Semana 
Conteúdo 
Teórico 

Subtemas Estratégias didáticas Tarefas dos educandxs 

1  

Módulo 1:  
Definição do 
Projeto 
 

O que é um Projeto? 
Etapas gerais de 
realização de um 
Projeto 
A construção de 
projetos participativos 
Técnicas de 
Diagnóstico 
A tabela Geradora de 
projetos 

Apresentação ppt 
Leitura da apostila (texto) 
Vídeo (curta) 
Caricaturas 

Criar perfil 
 
Responder questionário com múltiplas 
escolhas 
Realização da construção da Árvore de 
Problemas e Projetos em minha 
comunidade – divulgação da imagem 
gerada na dinâmica 
Início do preenchimento da Tabela 
Geradora de Projetos 

2 a 4 
Módulo 2: 
Geração de 
conteúdo 

O que um Projeto 
contém?   
Plano de trabalho e 
Metodologia 
Avaliação e 
divulgação dos 
resultados 
O Orçamento 
Itens finais 

Apresentação ppt 
Leitura da apostila (texto) 
Vídeo (curta) 
Apresentação da “Tabela 
Geradora de Projetos” 
 

Fórum: “Qual projeto minha comunidade 
decidiu escrever? E Porque ele é 
importante?” 
 
Redação dos objetivos do Projeto 
 
Continuidade do preenchimento da 
Tabela Geradora de Projetos 
 
 
 

5 e 6 
Modulo 3: 
As fontes de 
financiamento 

As fontes 
governamentais 
Fundos Privados 
Filantropia 
Financiamento 
Coletivo 
Outras formas 

Apresentação ppt 
Leitura da apostila (texto) 
Vídeo (curta) 
 

Pesquisa de internet 
 
Fórum: “Quais fontes se adequam ao 
meu Projeto?” 
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MÓDULO 1 
 

A) O QUE É UM PROJETO?  
 
 
 
VÍDEO OPCIONAL PARA REFLETIR.... 
 
Como material optativo sugerimos a palestra de Marcelo Estraviz, que está disponível na biblioteca: 
https://www.youtube.com/watch?v=YMRMAsWa5B8 
Após assistir ao filme, tente refletir sobre as seguintes questões: 

� Qual visão diferente Marcelo traz sobre captação/mobilização de fundos para projetos? 
� Que argumentos Marcelo usa para mudar nossa atual visão? 
� Na parte final do filme, como Marcelo nomeia a internet para os captadores/as de fundo de 

projetos sócio ambientais? Qual o sentido esta frase tem para você? 
 
 
Superar um problema é a motivação inicial para se elaborar um projeto. Para isso é necessário seguir uma 
estratégia clara e objetiva. Este curso lhe permitira ter uma visão do passo a passo. Dedique-se a entender cada 
um deles. Com calma e atenção. 
Para iniciar, vamos entender, em linhas gerais, o que você deverá fazer para construir um projeto em sua 
comunidade: 
 

1) Estudar e planejar sua rota. O “mapa” que te guiará até o alcance de seu objetivo.  
2) Entender os conceitos e as ferramentas que precisará durante o caminho 
3) Pensar em uma forma de atrair mais forças (pessoas, meios, parceiros) para o trabalho 
4) Realizar reuniões com organização e método 
5) Estabelecer participativamente metas e prazos para as tarefas de redação do projeto 
6) Ser detalhista, mas objetivo na redação do documento 
7) Entender quais fontes de financiamento buscar e ir para a luta 
8) Não desistir nunca! 

 
Antes de tudo, vamos entender o que é um projeto. Um projeto caracteriza-se por um plano detalhado e 
claramente planejado, organizado em um conjunto de metas e atividades a serem implementadas, voltadas para 
resolver um problema de ordem ambiental, educativo, social, cultural, científico e/ou tecnológico. 
 
Um bom projeto deve ser capaz de comunicar todas as informações necessárias em um documento e a 
construção deste documento deve ser um processo participativo desde o começo. Assim, o projeto pertencerá a 
todos que o criaram gerando compromissos na sua execução. Será, ainda, uma ferramenta de trabalho, um 
instrumento gerencial e, por fim, um instrumento de mobilização de recursos. 
 
O essencial em uma proposta de projeto é a clareza na apresentação do problema e das alternativas escolhidas 
para enfrentá-lo. Deve ficar claro quais são os resultados e impactos esperados. Os elementos que compõem o 
projeto devem apresentar entre si um encadeamento lógico que aponte para a realização dos objetivos. 
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B) ETAPAS GERAIS DA REALIZAÇÃO DO PROJETO  
 

 
 

A CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PARTICIPATIVOS 
 
 
Por onde começamos? 
Como vimos no filme, um processo de elaboração de um Projeto deve iniciar pela mobilização dos envolvidos 
com os problemas que se pretende mudar e como um espírito de equipe, planejar detalhadamente um plano.. 
Deve-se, também, buscar identificar todos os possíveis interessados e parceiros. 
 
Como fazemos isso?  
Será necessário realizar, na comunidade onde se pretende atuar, encontros e reuniões com o grupo de trabalho 
envolvido. Nestes encontros devem estar presentes representantes de todos os setores, pois é vantajoso para o 
êxito do trabalho que haja uma diversidade de profissionais e pessoas com diferentes habilidades e pontos de 
vista, capazes de realizar um bom diagnóstico do problema e de levar a cabo as atividades que serão 
planejadas. 
 

Como fazer a reunião? 
Para que o trabalho de gerar 
elementos para a construção de um 
projeto seja eficiente será necessário 
haver um mediador ou condutor dos 
trabalhos do grupo. Um papel 
fundamental que poderá ser exercido 
por aquele que possuir mais 
experiência ou motivação. A este 
papel dá-se o nome de “facilitador”, 
pois sua função é facilitar a reunião 
para que todos possam contribuir 
gerando elementos que darão 
qualidade ao documento final e 
gerem vínculos do grupo com o 
projeto. 
 

PARA REFLETIR....  
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O que a tirinha está nos dizendo? 
Você acha que as pessoas não se envolvem na mudança das suas realidades? Por quê? 
Como motivá-las? 
 
 
Dicas importantes 
 
Antes de iniciar o trabalho em grupo: 

� prepare antecipadamente as dinâmicas, o material, o ambiente e a pauta da reunião; 
� ponha o grupo à vontade, faça comentários sobre cotidianidades; 
� estabeleça vínculos, aproxime-se das pessoas. 

No início do trabalho em grupo: 
� lembre os motivos que deram origem à reunião; 
� descreva os assuntos da reunião e os objetivos a alcançar; 
� levante as expectativas de cada participante; 
� mencione os tópicos que serão abordados; 
� defina e enquadre horário, local, freqüência dos encontros. 

 
Durante o trabalho em grupo: 

� desperte o interesse do grupo usando papelógrafo para anotações; 
� estimule a discussão com dinâmicas e jogos de grupo; 
� preste ou solicite informações sobre o assunto; 
� encoraje a participação; 
� distribua atenção entre todos; 
� seja membro do grupo com o qual trabalha; 
� auxilie os raciocínios fazendo perguntas; 
� controle a discussão, mantendo-a dentro do assunto; 
� registre as idéias e opiniões no papelógrafo; 
� concilie diferenças; 
� esclareça comentários que possam confundir; 
� evite ressentimentos aclarando pontos de vista; 
� assegure-se sempre de que todos compreenderam o que expôs; 
� trabalhe as barreiras individuais reforçando os vínculos entre os participantes; 
� observe o clima do grupo e traduza-o para os participantes; 
� faça a conexão entre comentários, sintetizando-os. 

 
Ao final do trabalho em grupo: 

� desenvolva o consenso e/ou expresse as conclusões identificadas pelo grupo; 
� resuma e organize no papelógrafo as informações geradas pelo grupo; 
� defina com o grupo as tarefas, os responsáveis e prazos; 
� avalie os resultados das reuniões coletivamente, comparando com as expectativas iniciais; 
� defina com o grupo o formato dos próximos encontros. 

 
Para que a comunidade se envolva e participe ativamente na construção de um Projeto e este possa refletir 
realmente o que é necessário transformar, o facilitador precisa desenvolver a capacidade de escuta. Teóricos da 
comunicação e da Psicologia desenvolveram um conceito que se chama: Escuta Ativa 
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O que é escuta ativa? 
 
É uma atitude que devemos desenvolver quando trabalhamos com grupos, sem a qual não podemos contribuir 
com eficiência em processos de mudança. Requer uma postura de autêntica de “humildade, amor e fé nos 
homens e mulheres” (Frei Beto) para que possamos estabelecer bons laços e para que, neste processo, 
valorizemos efetivamente, cada sujeito. 
 

• Clarear o que foi dito: 
“Daria para explicar melhor este ponto?”, “Quem 
poderia me dar mais exemplos?”, “Você esta 
dizendo que...” 

• Revisar ideias 
“ ... é isso mesmo que o grupo está querendo 
dizer?”, “Então significa que o grupo esta nesta 
situação: ....”, “Alguém gostaria de divergir ou 
complementar esta idéia....?” 

• Perguntar para animar o grupo 
“O que pensam sobre este assunto...?”, “quem aqui 
pode dar um relato sobre a situação...?”, “O que 
creem ser necessário fazer para melhorar a 
situação...?” 

• Personalizar as falas 
“Explique como esta situação afeta sua família”, “Na sua opinião, como isso se mostra?” 

• Fazer uma síntese a cada grupo novo de ideias 
“Vamos resumir o que o grupo apresenta:...”, “Vejam se esta frase que escrevi na lousa sintetiza o que 
estão falando” 
 

Qual deve ser o produto das reuniões? 
� Um quadro com elementos para a redação do projeto. 
� A equipe de pessoas que vai de fato se responsabilizar pela redação do projeto. 
� Um grupo para pesquisar fontes de recursos. 
� Uma previsão de data para a próxima reunião. 

 
A elaboração de um projeto requer também um ambiente acolhedor para que as pessoas se sintam a vontade 
em expor suas ideias, requer uma boa animação (facilitação), mas também respeito, tempo e paciência. A 
manutenção do foco e do espírito de grupo são dois elementos essenciais para se materializar boas idéias. 
 
 
 
PARA REFLETIR....  
 
Cuidado para não prometer falsas idéias, pois elas podem virar fumaça! Acompanhe o vídeo que está disponível 
no Módulo I. 
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ÁRVORE DE PROJETOS 
 
 
Todo projeto deve iniciar, portanto, com um diálogo aberto e fluido entre todos os participantes promovido pelo 
facilitador que se utilizará da escuta ativa e das ferramentas sugeridas anteriormente. É com este espírito que 
devemos iniciar. 
O primeiro passo do trajeto se resume em um levantando conjunto dos problemas que a comunidade enfrenta e 
que deseja superar. 
 
Um  problema  é  uma  situação  negativa  ou  um  déficit  que  se  quer  resolver.  Dentre  aqueles  listados,  
deve-se  escolher um, considerado importante e possível de ser solucionado no âmbito do projeto. Escolhido 
aquele que vai  ser o problema central, parte-se para a construção da árvore de problemas:  
 

1) Coloca-se no centro do papel, em um quadrinho, o problema central – Este será o tronco da árvore;  
2) Acima do problema central, coloque outros problemas, dele derivados, que são os efeitos ou  

conseqüências,  que formam a copa da árvore;  
3) Abaixo do problema central são colocados quadrinhos com os problemas que representam as causas, 

razões ou  fatores  geradores  do  problema  central.  Formam  as  raízes  da  árvore.  É  justamente  aí  
que  o  projeto  deve  atuar.  

 
Obs.:    

C) TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 
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• Escolha  sempre  uma  situação  negativa  para  a  árvore  de  problemas  (“leitura”  não  é  um  
problema, mas  a “dificuldade de leitura”);  

• Não inclua a solução na formulação do problema central, pois um problema não é ausência de solução, 
mas uma situação negativa (“Falta de reforço para aprendizagem da leitura e escrita” = “dificuldade de 
leitura e escrita”);  

• Não trabalhe com problemas muito genéricos (“violência”); “traduza” o que está sendo entendido como 
violência;  

• O projeto agirá sempre nas causas;  
A árvore é lida de baixo pra cima (e construída ao inverso). 
 
ÁRVORE DE OBJETIVOS 
(Invertendo a árvore de problemas) 
 
 
A árvore de objetivos, além de possibilitar a solução de problemas e modificação das situações não desejadas, 
serve  também  para  definir  as  alternativas  de  intervenção  do  projeto.  Todas  as  situações  negativas  serão 
convertidas em positivas, ou seja, cada problema (neg.) será substituído por um objetivo (pos.). Teremos então:  
                                               Causas    →  Meios                 e    Efeitos     → Fins  
  
 

1) Transformar o problema central da árvore de problemas em um objetivo; o Objetivo Geral do projeto;  
2) Transformar  as  causas  em  meios  para  alcançar  o  objetivo  geral.  A  partir  destes  surgirão  os  

Objetivos Específicos  
3) Transformar  os  efeitos  ou  conseqüências  em  fins,  ou  seja,  os  objetivos  que  serão  alcançados  

em  um  prazo maior. 
 
 
Obs.:   

• Excluir da árvore as causas que não são modificáveis (que podem, talvez, fazer parte da justificativa);  
• Verificar  se  existe  coerência  entre  os  meios  propostos  e  os  fins  pretendidos;  se  não,  modificar  

a  árvore  de problemas e, consequentemente, os objetivos;  
• Deve-se definir qual o recorte que se vai fazer da árvore de objetivos para o trabalho, visto não dar para 

atingir tudo com um só projeto;  
• Escrever os meios (objetivos específicos) com um verbo a ser perseguido. 
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DIAGRAMA DE VENN 
Demonstra as relações entre pessoas e organizações da comunidade, ressaltando aspectos de proximidade. 
Auxilia na compreensão de quais indivíduos e organizações podem contribuir para a resolução dos problemas e 
se estão próximos ou não, em termos políticos e físicos, do grupo. 
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Alguns autores recomendam que, após a definição do problema central e dos objetivos, se faça um 
exercício de responder seis perguntas centrais. As respostas a estas perguntas serão os elementos para a 
montagem do projeto. No entanto, cada edital ou convocatória, pode propor uma ordem e uma nomenclatura 
diferente. Depois de respondidas estas questões, você e seu grupo terão que adaptar estas perguntas à 

AS SEIS PERGUNTAS INICIAIS 
PARA ELABORAR PROJETOS  
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estrutura de apresentação solicitada pelo potencial financiador do seu projeto. Estas respostas devem ser gerais 
a principio e depois devem se tornar cada vez mais detalhadas, como mostraremos no próximo módulo. 
 

QUAIS SÃO AS PERGUNTAS QUE DEVEMOS NOS FAZER? 

Quem 
somos 
nós? 

 
Aqui devemos responder coletivamente qual o Histórico da Entidade que esta propondo o projeto. 
Contem a história da entidade: quando ela surgiu, o que motivou sua criação, quais são seus objetivos 
e sua área de atuação. A apresentação da experiência também é muito importante, pois mostra ao 
agente financiador que a organização está preparada para a realização do projeto. Ressaltar as 
parcerias estabelecidas também é positivo, os apoios e financiamentos obtidos em outros projetos, 
demonstrando desta forma a credibilidade, boa reputação e legitimidade da sua instituição. Outros 
dados mais formais também são igualmente importantes neste momento, tais como: Composição da 
diretoria, endereço, CNPJ, contatos, entre outros. 
 

O que? 

 
Respondendo a esta pergunta o grupo estará construindo o Título, o Resumo, a Apresentação e os 
Objetivos do projeto.  
• O Titulo deve despertar a curiosidade, ser criativo e remeter ao conteúdo do projeto. 
• O Resumo deve ter até 10 linhas e responder de forma sintética boa parte das demais perguntas 

(quem, como, porque), contendo a proposta integral do projeto. 
• A Apresentação ajuda o avaliador do projeto a entender melhor a realidade as problemáticas do 

projeto. Contextualize, traga dados sobre o tema, explique a realidade. Seja claro e objetivo, 
incluindo apenas as informações essenciais ao seu entendimento. 

• Objetivos bem construídos são  fundamentais para o sucesso do projeto. É a partir dos objetivos 
que o projeto será construído em termos lógicos. A formulação dos objetivos irá orientar a 
execução e a avaliação das ações desenvolvidas pelo projeto. Nesse sentido, a capacidade de 
delimitar o tema e a clareza na transmissão do que se pretende alcançar são determinantes para o 
êxito do projeto. Expresse os resultados e produtos finais que pretende atingir, o período, o 
público-alvo e o local de realização do projeto. 

 

Porque?  

 
O grupo deverá construir a Justificativa do projeto, ao responder a esta pergunta. Uma boa 
justificativa tem sempre duas dimensões: a primeira se refere à urgência e importância de se executar 
um determinado projeto em um determinado contexto para um determinado público; a segunda 
dimensão diz respeito à solução proposta pelo projeto e por que ela é a melhor solução para o 
problema em questão. Em seu texto você e seu grupo deverão responder às seguintes perguntas: 
Porque o projeto é importante para enfrentar aquela situação? 
Porque ele é urgente? Quais benefícios e transformações ele trará? Porque a metodologia escolhida é 
a melhor frente ao problema? Quais aspectos favorecem sua implementação? Quais potencialidades 
serão aproveitadas, enfatizadas? O que ele trás de inovação na forma de solucionar a questão? 
 

Como? 

 
Ao responder a esta pergunta o grupo estará definindo a Metodologia do projeto. O como se refere 
tanto ao passo a passo do projeto, isto é, as suas etapas, quanto também à metodologia que será 
empregada, a forma de gestão, de monitoramento, de avaliação e de participação da comunidade. 
Enumere e descreva também as atividades necessárias para atingir os objetivos. Cada meta ou 
objetivo específico pode ter 2 ou 3 etapas e cada etapa, por sua vez 3 ou 4 atividades, desta forma: A 
seguir veremos como podemos organizar estes itens em uma tabela clara e objetiva. 
 

Quando?  
 
Aqui será definido o Cronograma do projeto. Esta resposta deve ser dada colocando-se o prazo de 
execução de cada etapa e meta. Isto pode ser feito em forma de texto simples (etapa - início - término) 
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ou utilizando o gráfico ou diagrama de Gantt, que é uma forma mais visual de apresentação. O 
cronograma é importante porque se vincula às parcelas do desembolso, no caso de projetos com 
diversas parcelas e também é fundamental para a execução física e orçamentária. Perceba que 
algumas atividades podem ser simultâneas e não necessariamente sequenciais, ou seja, não é 
necessário que uma termine para que outra inicie. Há atividades, por exemplo, que são realizadas 
durante toda a duração do projeto. No próximo Módulo explicaremos com detalhe o diagrama de Gantt. 
 

Quanto?  

 
Para responder a esta pergunta em geral colocamos uma planilha com os custos detalhados de cada 
etapa. O orçamento deve indicar todos os recursos financeiros necessários à execução do projeto, com 
valores unitários e totais. O orçamento pode ser agrupado por blocos de despesas semelhantes como 
«equipe pedagógica», «material de consumo», «bolsas», etc. ou, como gosto mais, ser organizado de 
acordo com as etapas, metas e atividades. É preciso ficar atento às regras do edital ou do doador 
porque em alguns casos há restrição quanto ao que pode e não pode ser pago com o recurso. Em 
alguns Ministérios Federais, não é permitido a aquisição de material permanente. Nos convênios, por 
enquanto, não é permitido a remuneração de dirigentes das entidades. Em geral, o orçamento se 
organiza a partir do preenchimento dos seguintes dados: Item, Quantidade, Valor unitário e Valor total. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A TABELA GERADORA DE PROJETOS: MARCO LÓGICO 
 
 
O que é?   
 
O Marco Lógico (também conhecido como Logical Framework, LogFrame, MPP - Matriz de Planejamento de 
Projetos) é um método desenvolvido pela USAID para elaboração, descrição, acompanhamento e avaliação de 
programas e projetos. É utilizado por diversas agências internacionais de financiamento, como o Banco Mundial, 
o BID e a GTZ alemã -- que o incorporou ao seu método ZOPP (iniciais, em alemão, de Planejamento de 
Projetos Orientado a Objetivos).  
 
Como funciona?   
 
O Marco Lógico é uma matriz (ou tabela)  cujas colunas  são:  
- Objetivos Específicos 
- Atividades 
- Metas/Resultados 
- Indicadores de processo / Resultados  
 
Você deverá ir construindo sua tabela a partir dos objetivos específicos e item por item, ir agregando cada item 
da coluna a direita. 
 

A TABELA GERADORA DE PROJETOS: O 
MARCO LÓGICO  



 
 
Estrutura do Marco Lógico 
 
(exemplo) 

OBJETIVO GERAL: Capacitar professores do ensino médio das redes públicas municipal e estadual do RS e lideranças comunitárias locais, para o uso da Contação de Histórias como instrumento 
eficaz para facilitar o ensino de conteúdos de diversas disciplinas constantes dos programas de vestibular, promovendo assim a qualificação da educação e estimulando acesso ao ensino superior. 
INDICADOR DE IMPACTO: Qualificada a atuação dos professores, com vistas ao estímulo do acesso dos alunos do ensino médio ao ensino superior; 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES METAS/RESULTADOS INDICADORES DE 
PROCESSO/RESULTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Formar Contadores de 
Histórias; 

O QUÊ? COMO? QUEM? ONDE? QUANDO? RESPONSÁVEL? 
*Agenda - Estruturação da agenda de cursos ao longo do período de 
execução do projeto; Equipe e parceiros; Sede da ONG; Mês 1 – 1ª 
semana; Maria/João; 
*Materiais - Preparação dos materiais didáticos e recursos pedagógicos 
para a realização dos cursos; Equipe e agência; Sede da ONG; Mês 1 – 
2ª e 3ª semana; Maria; 
*Parcerias –Estabelecimento de parceria com secretarias de educação 
municipal e estadual para a divulgação dos cursos aos professores da 
rede pública; Equipe e representantes secretarias; Secretarias 
Municipais e Estaduais; Mês 1 – 2ª semana; João; 
* Divulgação dos cursos - divulgação junto à redes de informação do 
Terceiros Setor, associações de bairro e ONGs que trabalham com 
ações de educação nas comunidades; jornalista voluntário; Redes 
Sociais e contatos email; Mês 1 – 4ª semana até M2 – 4ª semana; 
João; 
* Inscrições - Abertura do período de inscrições; 
* Inscrições - Realização das inscrições; 
* Inscrições - Encerramento das inscrições; Equipe; Sede da 
ONG; Mês 1 – 4ª semana até M2 – 4ª semana; João/Maria; 
* Curso - Realização dos cursos de Capacitação em Contação de 
Histórias; Equipe; Sede da ONG; Mês 3 até Mês 9; João/Maria; 
*Culminância - Realização do evento de encerramento; Equipe e 
parceiros; Sede da ONG; Mês10 – 2ª semana; João/Maria; 
. 

 
* Capacitados, no mínimo, 270 
professores e lideranças comunitárias, 
em Porto Alegre e mais 04 municípios 
pólos do interior do RS; 

 
* Implantado 01 Núcleo 
Permanente de Contadores de 
Histórias por  municípios atendido 
pelo projeto; 

 
* Reconhecido pelos participantes o 
papel da educação e da cultura como 
eixos construtores das identidades e 
espaços privilegiados de realização da 
cidadania e de inclusão social; 

 
PROCESSO 
* Estabelecidas as parcerias necessárias para a 
execução do projeto até M1 – 3ª semana; 

 
* Alcançado o percentual mínimo de 80% 
de ocupação das vagas disponíveis (30 
vagas por turma); 

 
* Realizadas 30 horas de curso; 

 
* Realizado, pelo menos, 01 evento 
de encerramento por município 
atendido; 

 
RESULTADOS 
* Avaliação positiva por parte de pelo menos 
80% dos participantes em relação a 
aplicabilidade dos conteúdos desenvolvidos 
nas atividades em sala de aula; 

 
* Verificação do desenvolvimento de 
capacidades no final do curso, em relação 
ao conhecimento inicial dos participantes 
(pré e pós teste); 

 
 
 
 


