Roots & Shoots, programa do Instituto Jane Goodall, é um movimento
global de jovens e crianças que usam a sua voz e acções para alterar o
mundo, com empatia e esperança, influenciando e liderando mudanças
positivas nas suas comunidades.
Saiba mais em
rootsandshootsportugal.org

ACTIVIDADE: GUIA DE PLANEAMENTO DE PROJECTO
Organizar as suas ideias e criar um
plano de acção que tenha impacto
Nesta actividade, o grupo irá organizar ideias para o
projecto. Irão responder a questões importantes, através
duma chuvas-de-ideas sobre elementos-chave dum
projecto (o quê, como, onde, quando e quem).
Durante a actividade, reflictam sobre os objectivos a
Du
curto e a longo prazo do grupo. Dediquem tempo a pensar
todos os passos necessário para atingirem os objectivos,
de forma a assegurarem um projecto bem sucedido.

Tempo necessário
Aproximadamente 45 minutos
Materiais
Papel
Caneta ou lápis
Opcional: Fazer no
computador

O quê
1. Quais são os objectivos do projecto? Pensem nos objectivos a curto e a longo prazo.

2. Quais são os desafios que poderão encontrar quando tentarem resolver o problema/questão que pretendem?

3. Que recursos e materiais encontraram durante o mapeamento da comunidade que podem ajudar o projecto a
ser bem-sucedido? Façam uma lista dos recursos que serão necessários (materiais, transporte, etc).

DICA:

Lembram-se do “Passo 1: Interessar-se”? É importante estar envolvido com o tópico escolhido para o projecto. Pesquisem sobre o tema e pensem, de forma crítica, sobre os efeitos que
o projecto deve ter. Compreender o problema e a sua história na comunidade poderá assegurar que o projecto planeado terá um impacto positivo.

ACTIVIDADE: GUIA DE PLANEAMENTO DE PROJECTO
Como
1. Que informação/dados serão recolhidos para medir o sucesso do projecto? E de que maneira?

2. Como irão ultrapassar os desafios que encontraram e que descreveram em cima?

Onde
1. Onde é que gostariam que as actividades do projecto fossem feitas? Têm permissão para usar esse espaço
(seja pelo proprietário, seja pela câmara municipal/órgão responsável)?

2. Se as primeiras opções não forem possíveis, quais poderão ser locais alternativos?

DICA:

Quando

Façam um cronograma inverso. Comecem por escolher a data
de fim do projecto e trabalhem do fim para o início, escolhendo
as datas de tudo o que é necessário acontecer até à data limite.

1. Quando é que o projecto começará?

2. Quando é que o projecto acabará? O projecto é pontual, anual ou contínuo?

3. Criem um cronograma que contenha as datas-chave das diferentes etapas do projecto.

Quem
Quem será responsável das diferentes tarefas do projecto? Considerem designar determinados papéis aos
membros da família/do grupo!
Coordenador de projecto
Designer
Investigador

Responsável pelas angariações de fundos
Informático

Organizador de materiais
Fotógrafo

Inscrevam o vosso grupo no nosso site e partilhem os vossos progressos nas redes sociais,
identificando-nos @rootsandshootsportugal

