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Passo a Passo para Elaboração de Projetos 

Sugestões 

 

O que deve conter um projeto? 

 

01. Título: que deve ser o mais simples possível, claro, objetivo e apresentar de 

forma resumida o trabalho. 

02. Autores (as): quem está propondo o projeto 

03. Resumo: que deve apresentar os seguintes itens separados: 

     a) objetivos 

     b) procedimentos metodológicos (como o projeto vai alcançar seus objetivos, as 

estratégias e técnicas que serão empregadas para que se consiga uma possível 

parceria) 

     c) público participante 

     d) temas que serão trabalhados (Importante: sempre de maneira resumida) 

04. Justificativa (POR QUE?):  Por que é importante fazer o trabalho proposto, com 

o público e temas escolhidos? E sempre procurar a resposta à seguinte pergunta: 

quais preocupações e princípios que orientam o projeto. 

05. Objetivos (O QUE?): deve especificar sobre o que se pretende alcançar com o 

trabalho proposto, organizando-o em objetivos gerais (objetivos mais amplos, ou seja, 

o resultado máximo que se quer alcançar) e específicos (metas para alcançar o 

objetivo geral). Uma dica importante, ao serem elaborados os objetivos, ler 

atentamente e verificar se estes respondem à pergunta O QUE e não à pergunta 

COMO eles serão alcançados. 

06. Procedimento Metodológico (COMO?): deve ser dito neste item, o local e 

público participante do projeto e quais os procedimentos didáticos que serão 

desenvolvidos, os conteúdos a serem trabalhados e os recursos necessários para 
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atingir os objetivos. Dica, que seja respondido COMO os objetivos específicos do 

projeto vão ser alcançados. 

07. Cronograma (QUANDO): deve ser especificado QUANDO será realizada cada 

ação descrita nos procedimentos metodológicos. 

08. Avaliação: deve ser indicado neste item quais os instrumentos a serem utilizados 

para avaliar o projeto e como se pretende analisar os dados coletados. 

09. Referências Bibliográficas: se consultados materiais escritos por outras 

pessoas, essas fontes devem ser referidas no próprio texto do projeto. Normalmente, 

indicam-se o sobrenome do autor (em ordem alfabética) quando vários consultados e 

o ano de publicação da obra.  
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