




 

PROJETO DE 
INTERVENÇÃO PARA 
EDUCAÇÃO FISCAL  



Elaboração do Projeto de 

Educação Fiscal 



Apresentação (Introdução) 

A apresentação do projeto deve responder à 
questão quem?. Inicia-se com a CAPA para 
identificar de quem e para quem, contendo: 

Nome da instituição; 

Equipe elaboradora; 

Nome do Projeto; 

Local e data. 

 



 Justificativa 

Este item é importante porque apresenta a 
resposta a questão Por quê? É o elemento que 
definirá os motivos pelos quais o grupo pretende 
desenvolver o projeto. 



Justificativa:  
 

•  Breve comentário do conceito de EF com 
embasamento teórico e legal. 

• Apresenta a problemática vivenciada na 
escola 

• Justifica apresentando a temática 
escolhida embasados nos valores a 
serem vivenciados na escola.  



OBJETIVOS 
  

- Geral 
Apresenta a visão 

global do trabalho a 
ser desenvolvido. 

 

- Específico 
De caráter mais 

concreto. Tem a função 
de direcionar o 

trabalho de modo a 
permitir que seja 

atingido o objetivo 
geral, aplicando a 

situações articulares. 
 

 



  

 

Público Alvo 

Obs: especificar quantificar os 
beneficiários envolvidos 

• Alunos. 

• Professores  

• Equipe gestora e técnica 

• comunidade em geral. 

 



 Metodologia 

A metodologia tem o objetivo de explicar passo 
a passo como serão realizadas as ações do 
projeto, abrangendo os itens que responderão 
às questões: 
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Como?  
A forma de organização e distribuição do grupo 
(alunos ou professores) que fará a pesquisa. Como 
será executado, por quem etc.. 

 

Quando e quanto?  
Em que momento os alunos farão suas pesquisas. 
Quanto tempo durará cada fase da pesquisa. 
 

 



METODOLOGIA  

 
Obs: Especificar o tipo de estratégia e técnicas 

a serem desenvolvidas nas atividades  

• Reunião 

• Estudo dirigido 

• Palestra  

• Socialização do Projeto. 

•  Etc 



  

 

 Capilaridade do projeto 

 

 Obs: responsabilidade social 



Recursos 

Relacionar os recursos que serão utilizados 
no desenvolvimento da pesquisa. 
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Humanos 



Humanos: 
Refere-se às pessoas 

que estarão 
envolvidas na 

pesquisa direta e 
indiretamente 

(escola, bibliotecas, 
universidades, 
empresas etc.). 

 

Materiais  
Refere-se aos objetos e 
instrumentos que serão 
utilizados na pesquisa 

(livros, revistas, jornais, 
Internet, filmes, 

filmadoras, 
computadores, 

softwares, aplicativos 
etc.). 

 

 



 Cronograma 
 

Nesse item, elaborar a previsão do tempo 
que será gasto para cada ação ou etapa. 
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CRONOGRAMA  

 

Atividades 
Período 

(data) 
Objetivo Responsáveis 

Pontos de Controles: 

relatório da atividade 

desenvolvida, 

frequencia, avaliação 

da satisfação da 

atividade feita, fotos. 



 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  

 
 Mod. I 

 Mod. II 

 Mod. III  

 Mod. IV  



PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação deve ser constante durante o 
processo, podendo ser  integrada ou 

isolada. 



PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 

Estabelecer critérios e instrumentos de 
avaliação, como: 

 
 - Relatórios de progresso do projeto;  
 - Pesquisa de satisfação do público 
beneficiário;  
 - Relatório da entidade financeira, se 
for o caso; 
 - entre outros. 
 



Plano de Ação 
• Quando temos claro a visão geral do projeto, 

definidos os objetivos e o que estamos 
esperando como resultado do trabalho, 
podemos então elaborar o plano de ação. 

•  É um documento que apresenta, de forma 
estruturada, os procedimentos e recursos que 
serão mobilizados para a execução daquilo que 
foi expresso no escopo do projeto, em especial 
a realização de seus objetivos e resultados 
esperados. 



•  O Plano de Ação especifica atividades, tarefas e 
recursos, logicamente encadeados no tempo, 
tendo em vista a realização eficiente e efetiva 
dos objetivos e resultados esperados. (Moura e 
Barbosa, 2007) 

• O Plano de Ação pode valer-se de diferentes 
modelos, de acordo com as necessidades de 
quem está propondo o projeto. Abaixo 
apresentamos dois modelos, os quais podem 
servir de guia para que cada proponente monte 
o seu plano de ação. 

 



Modelo de Plano de Ação - 01 

• Objetivo específico: Realizar diagnóstico rápido participativo com os atores sociais 
vinculados às políticas públicas de combate à violência urbana no bairro X. 

 

Ação Coordenação Coordenação Recursos Início Término Resultados 
esperados 

Indicadores 



Modelo de Plano de Ação-02 
• Objetivo específico: Realizar diagnóstico rápido participativo com os atores sociais 

vinculados às políticas públicas de combate à violência urbana no bairro X. 

 

O QUE QUEM QUANDO ONDE POR 
QUE 

COMO QUANTO 



Objetivo Específico (nº4):Fomentar o trabalho cooperativo permanente para 
minimizar o isolamento dos profissionais da educação 

Resultados 
esperados 

Ações possíveis para a 
obtenção dos resultados 

Produtos e Serviços previstos 

1. Educadores 
atuando de 
forma 
cooperativa na 
escola. 

2. Escolas 
desenvolvendo 
projetos 
educacionais 
interescolares 

-Realização de estudos e 
debates sobre o significado do 
trabalho em equipe nos 
processos educativos.  
- Realização de curso de 
capacitação com o tema 
“Relações Interpessoais na 
Escola 
-Realização de eventos 
envolvendo escolas da 
comunidade local visando 
promoção de intercâmbio de 
experiências educacionais em 
áreas de interesse comum 

-Oficinas e seminários 
temáticos com produção 
coletiva de documentos 
relativos ao trabalho 
cooperativo na educação.  
- Curso realizado com a 
participação de professores e 
especialistas em Educação na 
Escola. - Relatórios dos 
eventos promovidos com 
resultados dos intercâmbios 
realizados. 



Bibliografia 
 

Relacionar as fontes que foram 
utilizadas na pesquisa. 
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Contato:  

Telefone: 091 33234965 

Email: educacaofiscal@sefa.pa.gov.br 
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