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PROPOSTA DE AÇÃO: COMUNICAÇÃO 

Capacitar agentes multiplicadores e servidores municipais na produção e difusão de 

material informativo para a população, usando os meios de comunicação com ênfase em 

comunicação comunitária e pública; e - capacitar lideranças e servidores municipais nos 

serviços e programas oferecidos de formação de políticas públicas. 

Nome do Projeto 

Divulgação dos acontecimentos por meio de mídias sociais 

Objetivo Geral:  

Objetivos Específicos: 

Metodologia:  

Público Alvo: 

Carga horária: 

Local: 

Materiais: 

Benefícios esperados: 

Turnos: 

Interface: 

 

 

 



 

PROPOSTA DE AÇÃO: MEIO AMBIENTE 

Capacitar, mobilizar e realizar campanhas na área de educação ambiental, 

particularmente no que se refere a resíduo sólido, saneamento básico e gestão de água e 

solo. 

Nome do Projeto 

Divulgação dos acontecimentos por meio de mídias sociais 

Objetivo Geral:  

Objetivos Específicos: 

Metodologia:  

Público Alvo: 

Carga horária: 

Local: 

Materiais: 

Benefícios esperados: 

Turnos: 

Interface: 

 

PROPOSTA DE AÇÃO: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

Disseminar soluções autossustentáveis - tecnologias sociais - que melhorem a qualidade 

de vida das comunidades. 

Nome do Projeto 

Divulgação dos acontecimentos por meio de mídias sociais 

Objetivo Geral:  

Objetivos Específicos: 

Metodologia:  

Público Alvo: 

Carga horária: 

Local: 

Materiais: 

Benefícios esperados: 

Turnos: 

Interface: 

 



 

 

 

PROPOSTA DE AÇÃO: TRABALHO 

Capacitar produtores locais, com especial atenção à agricultura familiar e sustentável; 

incentivar o cooperativismo, associativismo e empreendedorismo para a geração de 

renda e o desenvolvimento econômico sustentável; promover ações que desenvolvam o 

potencial turístico local, incluindo a capacitação de mão de obra ligada ao comércio de 

bens e serviços; e capacitar servidores municipais em gestão pública e de projetos.  

Nome do Projeto 

Divulgação dos acontecimentos por meio de mídias sociais 

Objetivo Geral:  

Objetivos Específicos: 

Metodologia:  

Público Alvo: 

Carga horária: 

Local: 

Materiais: 

Benefícios esperados: 

Turnos: 

Interface: 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

OBSERVAÇÃO: ESCOLHER APENAS UMA DAS PROPOSTAS PARA 

DESENVOLVER SEU PROJETO. 


