
Como elaborar um
PROJETO SOCIAL



Informações da 
Organização

● Dados da Organização;
● endereço completo;
● telefone, e-mail, redes sociais, skype;
● data de fundação;
● tipo da Organização;
● CNPJ;
● nome do responsável pela 

Organização;
● objetivos da Organização.
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Nome do 
Projeto

Sintetize seu propósito em 
poucas palavras.
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CONTEXTO – local de execução

Como esse contexto afeta 
a comunidade?

Onde o projeto será 
realizado?

Qual o contexto 
socioambiental, cultural e 
econômico?
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Quais são os problemas da 
região e da comunidade?

Quem serão os 
beneficiários?

Existe política pública 
relacionada? Se sim, ela 
funciona?

Quais projetos já foram 
desenvolvidos para enfrentar 
esses problemas?



BENEFICIÁRIOS

Quantas 
comunidades, 
famílias, pessoas?

Quem será 
beneficiado?
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Justificativa

● Quais problemas o Projeto pretende 
ajudar a resolver?

● Quais potencialidades e oportunidades 
existem para a execução do Projeto?

● Por que o Projeto é importante para o 
alcance do objetivo?

● Qual a importância do Projeto no 
contexto apresentado?

● Por que ele foi proposto? Quando 
nasceu a ideia?

● Qual inovação ou diferencial ele traz?
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OBJETIVO GERAL

DE FORMA GERAL, QUAL O 
OBJETIVO DO PROJETO?
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DENTRO DA REALIDADE 
MACRO, O PROJETO 
CONTRIBUIRÁ COM QUAL 
MUDANÇA?



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS?

QUAIS MUDANÇAS OU 
RESULTADOS CONCRETOS O 
PROJETO PRETENDE 
ALCANÇAR?
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ATIVIDADES

QUAIS PASSOS SERÃO NECESSÁRIOS PARA 
QUE CADA OBJETIVO SEJA ALCANÇADO?
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METODOLOGIA
Como as atividades 
serão realizadas, 
detalhadamente?

Quem serão os 
envolvidos?
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MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO

O que pode indicar 
que o projeto teve 
sucesso em sua 
execução?

Como saber se o 
projeto alcançou o 
objetivo geral e 
realizou os objetivos 
específicos propostos?
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RISCOS

O que pode dar errado 
na execução do 
Projeto?

O que pode ser 
feito para reduzir 
esses riscos?

O que será feito caso 
algo não funcione 
como previsto?
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Tendo como base o período total do 
Projeto, qual será o tempo de 
realização para cada atividade?

CRONOGRAMA
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Dicas

Local de execução do Projeto – município, localidade etc.

Quais comunidades ou grupos serão beneficiados 
diretamente pelo Projeto? Há como mensurar a quantidade 
de famílias?

Objetivos gerais – em que o Projeto irá ajudar?

Objetivos específicos – quais objetivos o Projeto atingirá 
de forma concreta?
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Justificativa: delimite os problemas que o Projeto 
pretende atuar e demonstre por que a solução proposta 
é importante para o enfrentamento dessa questão.

Metodologia – explique como as atividades serão 
realizadas para alcançar os objetivos previstos.

Vamos capacitar a comunidade? Qual será nosso 
conteúdo? Quem vai participar e quem vai ministrar?

Como vamos divulgar os resultados do Projeto?

Impactos previstos: quais mudanças serão geradas pelo 
Projeto na realidade ambiental e social?
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
E ORÇAMENTO

Para cada atividade, quais 
despesas/gastos serão necessários?

Quanto devo solicitar ao financiador?

De quanto será minha contrapartida?
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SUSTENTABILIDADE

O que precisa ser considerado 
durante a realização do Projeto 
para que, após o seu término, 
exista a continuidade das ações?
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ATIVIDADES INDICADORES

1

2

3

RESPONSÁVEL POR 
CADA ATIVIDADEOBJETIVOS ESPECÍFICOS

Modelo de planilha dos 
objetivos especificos
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1.1. / 1.2. / 1.3

2.1. / 2.2. / 2.3

3.1. / 3.2. / 3.3



CRONOGRAMA – DISTRIBUA AS 
ATIVIDADES DE ACORDO COM 

OS MESES DO PROJETO
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INDICADORES – MODELO 
DEMONSTRATIVO
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Perguntas

Qual a participação dos 
beneficiários neste Projeto?

Como engajar mulheres, 
jovens e crianças?
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Serão vendidos produtos 
deste Projeto? O que será? 
Como serão vendidos? Qual 
será o valor?



Existem normas legais 
específicas para a realização 
deste Projeto?

Alguém será responsável por 
monitorar o Projeto durante a 
realização?
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Quais riscos internos e externos 
podem impedir que 
o Projeto alcance seus objetivos?

Como serão garantidos a 
sustentabilidade das ações e os 
resultados alcançados com o Projeto 
após sua conclusão?



ORÇAMENTO – COMO SERÃO UTILIZADOS 
OS RECURSOS CAPTADOS
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sucesso.do.cliente@revicont.com.br

E-mail 

https://revicont.com.br/

Site
(11) 979701629
(11) 976816975

Telefones

Contato
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Obrigado!


