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:: Convite 
:: A IBS



A oficina e o jeito IBS de 
trabalhar: 

Objetivo do encontro

○ Ser uma oportunidade 

para que os participantes 

aprofundem seu 

conhecimento e prática 

sobre Elaboração de 

Projetos

Usar linguagem simples e clara

Permitir aprender na prática

Promover diálogos e relacionamentos 
entre pessoas 

Ajudar as pessoas a se perceberem 
em rede

Ajudar a construir autonomia

Contemplar os diferentes níveis de 
conhecimento dos participantes

Nossas premissas metodológicas para a 
oficina:

 



:: Convite 
:: Agenda do dia

09h20: Apresentação da IBS e da oficina
09h35: Levantamento de desafios e o que já conhece/domina sobre projetos
09h55: Conceito de projeto 
10h10: Mão na massa - parte 1 - 2hs

Árvore dos Problemas (caracterização da situação)
Sentido do projeto - Para quê? O quê? Como? 
Exercício de refinamento dos projetos - troca entre os grupos 

12h10: Almoço
13h10: Mão na massa - parte 2 

Planejamento operacional do projeto - Quando? Quem? Quanto?
15h10: Feira de projetos
15h40: Avaliação



Desafios X conhecimento

Quando falamos de Projetos:

• Qual o seu desafio hoje? – sinalizar com post-it amarelo

• O que você sente que “já está dominado”? – sinalizar com post-it rosa

2 minutinhos para pensarem e escreverem no post-it.



Conceito de Projeto

“Um projeto é um empreendimento que consiste em um conjunto de 
atividades inter-relacionadas e coordenadas, com a finalidade de 
alcançar objetivos dentro dos limites estipulados de tempo e 
recursos” – ONU

• Conjunto de atividades planejadas, estruturadas e intencionais realizadas 
em grupo.

• Nasce a partir de uma ideia de realizar algo no futuro capaz de responder 
a uma demanda social.

• Desenvolvido em etapas, com início e fim definidos no tempo. 
• Destinado a produzir um produto, serviço ou resultado com finalidade 

pública.
• Visa à melhoria da qualidade de vida de um coletivo ou comunidade.



Fases de um Projeto

Conceituação 

Planejamento *

Implantação

Encerramento



Colaboração em um Projeto

O processo de elaboração de um projeto  proporciona que pessoas olhem 

juntas para as mudanças que desejam provocar no mundo e organizem os 

esforços necessários e adequados, tendo em vista os recursos disponíveis, 

para alcançar os resultados pretendidos.





Inspiração metodológica

Método ZOOP – Agência GTZ : planejamento orientado por objetivos

Instituto Fonte – modelo reflexivo Trevo Gestão de Organizações



(Árvore de Problemas – Método ZOOP)

Caracterizando a situação: 



(Árvore de Problemas – Método ZOOP)

Caracterizando a situação: 



Sabemos que uma questão social nunca é determinada por 
uma única causa, temos que considerar muitas causas e 
movimentos. 

Aqui nos baseamos em fatos, não em opiniões e achismos. Por 
isso esta é uma fase de muita pesquisa. 

Então, atenção: se você identificar apenas um fator que causa 
toda a situação (por exemplo, “a falta de políticas públicas”, etc.) 
recomece as perguntas!

Caracterizando a situação: 



O que acontecerá entre a situação atual 
identificada e a situação futura desejada é 
o Projeto Vivo.

Projeto



Tomada de decisões: 

fins

meios



Tomada de decisões: 



6 perguntas essenciais para a elaboração de um Projeto: 
•PARA QUÊ? - Objetivo Geral
•O QUÊ? - Objetivo Específicos
•COMO? - Atividades
•QUANDO? - Cronograma
•QUEM? - Responsáveis
•QUANTO? - Orçamento

As respostas para essas perguntas representam o conteúdo de um projeto.

Um bom projeto depende, também, da clareza, coerência e consistência 
das respostas que são dadas a essas perguntas. 

Elaboração de Projetos:  



○ A pergunta “PARA QUÊ?” equivale ao OBJETIVO GERAL, ao propósito maior 
para o qual as ações do projeto se destinam.

○ “O QUÊ?” equivale às AÇÕES (ou objetivos específicos) que serão realizadas 
para atingir o objetivo almejado, a lógica é “O QUE eu tenho que fazer PARA 
QUE aconteça a mudança desejada na situação atual”.

○ A pergunta “COMO?” diz respeito às ATIVIDADES do passo a passo das 
ações, à forma e à ordem como essas atividades serão realizadas. A pergunta 
deve ser: “COMO vou realizar O QUE tenho que fazer PARA QUE aconteça a 
mudança desejada”.

○ E assim sucessivamente em relação às perguntas seguintes, que equivalem ao 
cronograma (QUANDO?), aos responsáveis pelas ações (QUEM?) e ao 
orçamento (QUANTO?).

Elaboração de Projetos:  



Mão na massa (trabalho em grupo):  



Cada grupo irá construir seu projeto a partir das 3 primeiras perguntas 
(PARA QUÊ – O QUÊ – COMO), usando para isso tarjetas coloridas :

○ ROXO / VERDE serão usadas para a pergunta PARA QUÊ?

○ ROSA / VERMELHa serão usadas para a pergunta O QUÊ?

○ AMARELAS  / LARANJA  serão usadas para a pergunta COMO?

* Cada tarjeta deve ter somente uma ideia. 

** Se necessário, use mais tarjetas para outras ideias que surjam para a 
mesma pergunta.

Elaboração de Projetos:  



1.No grupo será feito um exercício para elaboração de UM projeto. Para tanto, é 
preciso escolher UMA ideia. Ao final, teremos um projeto elaborado por grupo.

2.Chequem se a questão identificada é mesmo a central do projeto a ser 
elaborado, se é realmente possível realizá-la e se é relevante. Façam isso 
olhando para as principais causas dessa questão e os principais efeitos 
decorrentes dela.

3.Quando estiverem certos de que chegaram à questão central, transformem-na 
na imagem solucionada: essa será o seu PARA QUÊ, escrevam a ideia numa 
tarjeta ROXO / VERDE . Definido o PARA QUÊ (Objetivo Geral),

PARA QUÊ?

Elaboração de Projetos:  



Orientações para o grupo

4.Passem a pensar nas ações que vocês fariam para resolver a questão, 
obtendo assim os O QUÊ (objetivos específicos) fazer PARA QUE a questão 
central seja solucionada. Escrevam cada ação em uma tarjeta ROSA / 
VERMELHAS .

O QUÊ?



Orientações para o grupo

5.Por fim, pensem em COMO (atividades) vocês pretendem executar cada uma 
dessas ações. Detalhem as etapas de execução, colocando cada etapa em uma 
tarjetas AMARELAS  / LARANJA .

COMO?



Orientações para o grupo

•A partir daí, comece a checar a lógica de seu projeto, prestando atenção na 
clareza das ideias, na coerência do arranjo e na consistência que o conjunto 
confere todo. Peçam ajuda aos facilitadores/apoiadores para essa checagem.

•Se necessário, mudem as tarjetas de lugar ou as refaçam. Às vezes, o que se 
pensou que seria um PARA QUÊ, pode se tornar um O QUÊ de um objetivo 
maior, ou o inverso, um O QUÊ passa a ser o verdadeiro PARA QUÊ do projeto.

•Em geral, a imagem final das tarjetas lembra uma pirâmide, visto que para cada 
objetivo (PARA QUÊ), são necessárias mais que uma ação (O QUÊ). E, para 
executar cada ação (O QUÊ), são necessários vários passos e/ou atividades 
(COMO).



Exemplos

O QUÊ?

PARA QUÊ?

COMO?  

 Realizar um mutirão de 
limpeza envolvendo a 
comunidade e poder 

público

 Plantar mudas de árvores na 
margem do córrego

 Fazer uma reunião de 
organização do mutirão e 
distribuição de funções

 Realizar as compras dos 
materiais e organizar as 
ferramentas necessárias 

para o dia do mutirão

 Definir o conteúdo, o formato 
e as estratégias da campanha

 Elaborar materiais de 
comunicação e disseminá-los

 Realizar atividades de 
conscientização 

 Preparar o terreno para 
receber as mudas 

 Estabelecer parceria com o 
viveiro municipal para a 

definição do que será plantado 
e a doação de mudas

 Plantar as mudas e definir 
cronograma e responsáveis 

pela manutenção 

 Fazer uma campanha de 
conscientização da 

comunidade e do entorno

Recuperar o córrego que passa pela comunidade São Joaquim

 Mobilizar os moradores e 
cadastrar os voluntários



Exemplos

Gerenciar os voluntários da Organização de maneira mais eficiente

O QUÊ?

PARA QUÊ?

COMO?  

Implantar um sistema de base de 
dados para cadastrar os/as 

voluntários/as

Construir indicadores de 
desempenho dos/as 

voluntários/as.

Registrar todos/as os/as 
voluntários/as da 

Organização, bem como suas 
atividades.

Levantar informações sobre 
fornecedores de sistemas de base 

de dados

Comprar ou adequar os 
equipamentos de informática da 

OSC

Divulgar o novo sistema na 
Organização

Capacitar os/as voluntários 
para operar o sistema

Realizar campanha de 
mobilização para 

cadastramento no sistema

Contratar facilitador/a com 
expertise em avaliação

Construir indicadores 
juntamente com os/as 

voluntários/as

Criar sistemática de 
acompanhamento dos 

indicadores

Contratar consultoria/apoio 
técnico para implantar o sistema



Exemplos

O QUÊ?

PARA QUÊ?

COMO?  

Formar 5 educadores de 
cada escola para uso de 
tecnologias móveis na 

Educação 

Melhorar a
infraestrutura em uso

nas escolas

Fazer cursos bimestrais de 
capacitação para

educadores

Criar e manter um
website de apoio ao

educador

Construir parceria com Abril 
para divulgar a importância da 

tecnologia na educação

Promover conferências com 
dirigentes sobre o

Planejamento educacional

Dar bolsas para 30 
educadores participarem da 

Campus Party

Conectar 50 escolas
com tecnologia 3G

Criar laboratórios de 
informática em 50 escolas da 

rede.

Adquirir um tablet 
por educador

Criar um ambiente de uso 
pedagógico de TIC em 50 

escolas do município.

Ter mais escolas usando a tecnologia na melhoria da educação pública

Dar prêmio financeiro
para os 5 melhores
trabalhos do ano



Primeira pausa para revisão

Momento de apreciar os projetos, parar e analisar: 

● As ações estão claras?
● Elas são suficientes para cumprir o Objetivo Específico? Estes 

objetivos são suficientes para realizar o grande propósito – Objetivo 
Geral?

● A forma como os objetivos e ações estão escritos permitem que 
alguém externo entenda o que está sendo proposto?

● Tem coisas misturadas? 



Aprendendo entre os grupos



Aprendendo entre os grupos

* Momento de troca e aprendizagem cruzada *

Passo 1  - Um primeiro grupo apresenta o projeto construído. Enquanto isso, o grupo que veio 

visitá-lo, procura observar o projeto e refletir :

Num primeiro momento o grupo visitante apenas ouve e aprecia: 

• O que está claro? O que ainda não está claro?

• Tem coerência? (consigo ver que aquelas atividades e ações levam ao objetivo geral)?

• Parece que falta alguma coisa? Ou alguma coisa pode melhorar?

Passo 2  - Cada um volta para o seu grupo revisa o seu projeto, considerando:

O que ouviram de retornos;

O que aprenderam ao conhecerem os outros projetos.



Mão na massa 2 (ex. plano operacional):  



Atividades
Semestre 1 Semestre 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Seleção e contratação da equipe técnica             

Capacitação inicial da equipe técnica             

Estabelecimento de parcerias com escolas             

Diagnóstico e alinhamento inicial com escolas             

Elaboração do conteúdo dos cursos de formação 
de professores

            

Cursos de formação de professores             

Elaboração do conteúdo das oficinas de 
sensibilização alunos

            

Oficinas de sensibilização para alunos             

Monitoramento das atividades             

Registro e sistematização das atividades             

Elaboração do relatório de avaliação             

Socialização dos resultados             

Mão na massa (ex. plano operacional):  



Objetivos específicos Atividades Recursos necessários Categoria/Item Qtde Vlr Unit Vlr Tot

1  

1.  Oficinas de conscientização XXXXX  1 educaor Recursos Humanos  1  2000,00 R$12.000,00

1.1  Campanha de conscientização da comunidade  500 folders  Despesas operacionais  500  1,00 R$ 500,00

1.2      R$ 0.00

1.3      R$ 0.00

1.4      R$ 0.00

1.5      R$ 0.00

1.6      R$ 0.00

1.7      R$ 0.00

1.8      R$ 0.00

1.9      R$ 0.00

2  

2.      R$ 0.00

2.1      R$ 0.00

2.2      R$ 0.00

2.3      R$ 0.00

2.4      R$ 0.00

2.5      R$ 0.00

2.6      R$ 0.00

2.7      R$ 0.00

2.8      R$ 0.00

2.9      R$ 0.00

Mão na massa (ex. plano operacional):  



CATEGORIA/ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

RECURSOS HUMANOS (poderá incluir despesas com salários de pessoal contratado ou prestadores de serviços, encargos e benefícios)

 Coordenador do projeto  4000,00  4000,00  4000,00  4000,00  4000,00  4000,00  R$ - 24000,00  
 Educadores 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00  R$ -  12000,00 
 Assistente de comunicação 1500,00  1500,00 1500,00 1500,00  1500,00 1500,00  R$ -   9000,00
        R$ -   
Sub-total Recursos Humanos  R$ -    R$ -    R$ -    R$ -    R$ -    R$ -    R$ -   
DESPESAS OPERACIONAIS (poderá incluir despesas com materiais  pedagógicos, despesas com transporte, alimentação, comunicação/divulgação das atividades ao 
público atendido, entre outros)
 Material de comunicação (impressao de 
folders)  500,00      R$ -   
 Despesas de deslocamento        R$ -   
        R$ -   
        R$ -   
Sub-total Despesas Operacionais  R$ -    R$ -    R$ -    R$ -    R$ -    R$ -    R$ -   
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (poderá incluir despesas bancárias e custos de papelaria)
 Taxa de manutenção da conta bancária        R$ -   
 Água        R$ -   
 Luz        R$ -   
 Contabilidade        R$ -   
Sub-total Despesas Administrativas  R$ -    R$ -    R$ -    R$ -    R$ -    R$ -    R$ -   

DESPESAS DIVERSAS (poderá incluir despesas que não correspondem a nenhum item anterior, mas se fazem necessárias para a execução do projeto) - É necessário 
especificar estas despesas. 

        R$ -   
        R$ -   
        R$ -   
        R$ -   
        R$ -   
Sub-total Despesas Diversas  R$ -    R$ -    R$ -    R$ -    R$ -    R$ -    R$ -   
        
CUSTO TOTAL DO PROJETO  R$ -    R$ -    R$ -    R$ -    R$ -    R$ -    R$ -   

Mão na massa (ex. plano operacional):  



CATEGORIA/ITEM RECURSOS SOLICITADOS AO 
PARCEIRO

CONTRAPARTIDA DA 
ORGANIZAÇÃO OUTROS PARCEIROS TOTAL

RECURSOS HUMANOS (poderá incluir despesas com salários de pessoal contratado ou prestadores de serviços, encargos e benefícios)

 Coordenador do projeto  24000,00   R$ -   

 Educadores 12000,00 0 0  R$ -   

 Assistente de comunicação   9000,00  R$ -   

     R$ -   

Sub-total Despesas Operacionais  R$ -    R$ -    R$ -    R$ -   
DESPESAS OPERACIONAIS (poderá incluir despesas com materiais  pedagógicos, despesas com transporte, alimentação, comunicação/divulgação das atividades ao 
público atendido, entre outros)

 Material de comunicação (impressao de folders) 500    R$ -   

 Despesas de deslocamento     R$ -   

     R$ -   

     R$ -   

Sub-total Despesas  Operacionais  R$ -    R$ -    R$ -    R$ -   

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (poderá incluir despesas bancárias e custos de papelaria)

 Taxa de manutenção da conta bancária 240,00 0   R$ -   

 Água  0  600,00   R$ -   

 Luz  0  300,00   R$ -   

 Contabilidade  0 1800,00   R$ -   

Sub-total Despesas Administrativas  R$ -    R$ -    R$ -    R$ -   

INFRA-ESTRUTURA

     R$ -   

     R$ -   

     R$ -   

     R$ -   

Sub-total Despesas Diversas  R$ -    R$ -    R$ -    R$ -   

     

 CUSTO TOTAL DO PROJETO  R$ -    R$ -    R$ -    R$ -   

Mão na massa (ex. plano operacional):  



  Questão  
mobilizadora

  Por quê?
justificativa

    Onde?
diagnóstico   Para quem?

 público-alvo

  Com que meios?
        orçamento  Para quê?

    O quê?
   objetivos  

       Como?
  metodologia

  Estamos no 
caminho certo?
   avaliação

  Quando?
cronogramas

Elementos para apresentação de 
um projeto: 



Elementos básicos para a 
apresentação de um projeto

• Título – um nome que reflita o conteúdo ou a ideia do projeto
• Resumo executivo - Apresentação resumida do projeto
• Justificativa - Por quê fazer o projeto?
• Público-alvo (sujeito de ação) - Para quem será feito?
• Objetivo geral - O que se pretende alcançar?
• Objetivos específicos, atividades e indicadores de resultados - O que se pretende 

alcançar? Que atividades serão realizadas para isso? Como os resultados serão 
medidos?

• Metas - Quanto será feito? (podem ser incluídas metas qualitativas)
• Metodologia - Como será feito?
• Cronograma - Em quanto tempo será feito? O que será feito quando?
• Orçamento - Quanto e no que serão gastos os recursos necessários?
• Avaliação - Como os resultados serão acompanhados?



Feira de projetos 

Os grupos preparam um cartaz para apresentar os projetos.

Os participantes apreciam os projetos elaborados e dão 
devolutivas (dicas): 
● O que está claro e bem amarrado? 
● O que pode melhorar? 
● Tenho alguma idéia ou dica de parceria para dar ao 

grupo? 

Para reflexão individual:
● Conhecendo esse projeto de outro grupo, aprendo algo 

para o meu?



Avaliação Final 

● Como foi a experiência da oficina de Projetos? 

● O que chamou a atenção? O que foi novidade neste jeito 

de entender e construir projetos?

● Em que esse jeito de construir projetos o ajudou? Em 

que dificultou?

● O que dá vontade agora?  



Quer receber 
informações sobre os 
próximos eventos?

Fale com a equipe IBS
Lígia (91) 9 8446-2296


