
 
 

 

PLANO DE AÇÃO – PROJETO RONDON 

 

 

OPERAÇÃO “LOBO-GUARÁ"ESTADO DE GOIAS 

A SER REALIZADA DE 10 A 25 JULHO DE 2020 

 

 

 

Este será o conjunto e público que iremos trabalhar, portanto, escolha a área de maior 

interesse e afinidade e monte sua proposta seguida de sua apresentação oral que terá 

entre 10 a 15 minutos. 

 

CONJUNTO B – Comunicação, Trabalho, Meio Ambiente, Tecnologia e Produção. 

 

 Comunicação - Capacitar agentes multiplicadores e servidores municipais na 

produção e difusão de material informativo (impressos e digitais) para a população, 

usando meios de comunicação com ênfase em comunicação comunitária e pública e 

capacitar lideranças e servidores municipais nos serviços e programas oferecidos na 

formação de políticas públicas. 

 Trabalho - Capacitar a comunidade local com ações que estimulem o 

desenvolvimento de suas competências, habilidades e atitudes para qualificação 

profissional. Capacitar também produtores locais, com especial atenção a agricultura 

familiar e sustentável; incentivar o cooperativismo, associativismo e 

empreendedorismo para a geração de renda e o desenvolvimento econômico 

sustentável. 

 Meio Ambiente - Capacitar, mobilizar e realizar campanhas na área de educação 

ambiental, particularmente, no que se refere ao saneamento: resíduos sólidos, 

esgotamento sanitário e água. 

 Tecnologia e Produção - Disseminar soluções autossustentáveis - tecnologias sociais 

- que melhorem a qualidade de vida das comunidades. 

 

Texto em Times New Roman – 12; espaçamento entre as linhas de 1,5 

Margens: superior 3, inferior 2, esquerda 3 e direita 2 



 

 

PLANO DE AÇÃO – PROJETO RONDON 

 

OPERAÇÃO “LOBO-GUARÁ"ESTADO DE GOIAS 

A SER REALIZADA DE 10 A 25 JULHO DE 2020 

(NOME) 

 

 

 

CONJUNTO B – Comunicação, Trabalho, Meio Ambiente, Tecnologia e Produção. 

 

 

 

 

 

 

ELABORAR UM TÍTULO DE SUA PROPOSTA – DEVE SER CRIATIVO E 

RETRATAR SEU OBJETIVO GERAL 

 

 Em seu material impresso deve conter no máximo de 3 páginas (não contando 

elementos pré-textuais – como capa, folha de rosto, sumário) 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOME DE SUA PROPOSTA  

Contextualizar o município; elaborar um diagnóstico situacional em apenas uma 

dessas áreas (Comunicação, Trabalho, Meio Ambiente, Tecnologia e Produção) - articular 

sua proposta a um ou mais Objetivos de Desenvolvimento e Sustentabilidade (ODS): 

ODS 1- Erradicação da Pobreza 

ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável 

ODS 3 – Saúde e Bem-estar 

ODS 4 – Educação de qualidade 

ODS 5 – Igualdade de Gênero 

ODS 6 – Água Potável e Saneamento 

ODS 7 – Energia Limpa e Acessível 

ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico 

ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura 

ODS 10 – Redução de Desigualdades 

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis 

ODS 12 – Consumo e Produção Responsável 

ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima 

ODS 14 – Vida na Água 

ODS 15 – Vida Terrestre 

ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes 

ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação 

 

Justificativa 

Descrever a relevância para a execução de sua proposta à população alvo em aspectos 

de desenvolvimento social e sustentabilidade. 

Objetivo Geral 

O que se pretende alcançar/atingir com a proposta em questão. 

Para esse tópico seja claro e pontual. 

Objetivos específicos 



Considerando os atores do cenário social, o que especificamente irá efetuar para 

atingir seu objetivo geral.  

Público –alvo – estabelecer para quem será direcionada a sua proposta. 

Metodologia 

Descrever detalhadamente como será organizada e efetuada sua proposta ao público 

alvo. 

Resultados esperados/ Benefícios para a comunidade 

Descrever sobre o que se espera ao término de sua atividade/proposta. 

Interface – Fazer menção a qual(is) ODS sua proposta está vinculada. 

Recursos necessários 

Detalhar todos os itens a ser utilizado para a realização de sua proposta. Verificar questões 

como: 

 Baixo Custo  

 Garantia de qualidade 

 Redução de riscos 

 Benefícios 

Carga horária 

Para a efetividade de sua proposta e alcance de seu público, apresentar turnos/total de horas 

necessários. 

REFERÊNCIAS  


