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RECURSO 2

Seu plano de ação
Aqui você encontrará o formulário do plano do projeto, seja o mais claro
e preciso possível ao preenchê-lo. Quando estiver completo, você pode
compartilhá-lo com seu coordenador, seus professores e seus amigos.
Seu plano de ação
Título do projeto:		
Seu nome:
Nome do seu supervisor:
1

O que eu quero fazer?

Descreva a ideia do seu projeto, o assunto e a atividade
principal que você escolheu:

2

Por que?

Por que eu quero fazer este projeto com este assunto em particular?
Por que eu acho que esse projeto é importante? Você pode voltar
para trás no Passo 2, da Seção PLANEJAR.
3

Quais são os meus objetivos e metas?

Você pode olhar para trás em seus objetivos e metas,
no Plano da Seção PLANEJAR
Objetivo:
Metas:
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4

Quem? Para quem você está fazendo este projeto?

5

Onde?

Dê os detalhes da localização:
Nome do local do encontro/ lugar:
Endereço:
Informações do contato:
6

O que eu preciso para o projeto e onde posso encontrá-lo?

Necessidades:
Soluções:
Prioridades: 1 (alta) 2 (média) 3 (baixa)
Preciso do espaço da sala de aula e da permissão de um professor para dar a
minha atividade.
Ao visitar uma escola, pedirei ao diretor e ao professor.
Prioridade 1
Preciso encontrar alguns bons exercícios interativos para esta faixa
etária.
Consulte o kit de atividades e pergunte para coordenação do Instituto
Plataforma Brasil – IPB.
Prioridade 2
Eu preciso escrever um roteiro para o dia.
Encontre um exemplo no kit de atividades.
Prioridade 3
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Feedback / retorno sobre a minha apresentação.
Amigos e supervisor
Prioridade 3
Preciso de dinheiro para custos de impressão.
Peça a equipe do IPB, escola / professor.
Prioridade 2
7

Quem se juntará a mim? (equipe)

Nome:
Responsabilidade:
e-mail /fone:		
8

Quem financia o quê? (Financiamento)

Como nossos objetivos podem ser alcançados? O que podemos usar
sem gastar dinheiro? De quanto dinheiro precisamos? (Materiais de
impressão, aluguel de uma sala, materiais para a oficina, custos de
transporte) (Pense em pedir a sua escola, universidade ou outra
organização para ajudá-lo a obter uma sala, materiais etc.)
Item:
Custos:		
Possível fonte financeira ou de material:

9

Quando? (Prazo)

Quando nossos objetivos serão alcançados?
Quanto tempo precisamos para a organização?
Quais são os passos que vamos tomar?
Estágio:
Qual passo:
Data limite:
1
2
3
4
…
…
…
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