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ANEXO II

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PROGRAMA

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Entidade:

CNPJ: 

Endereço (Sede e unidade – rua, bairro, telefone, e-mail):

Nome do Programa: 

Responsável pelo Programa:

2. ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA:

Deverá conter a história de criação do Programa, os princípios que o fundamentam e a demanda
que justificou sua implantação.

3. OBJETIVOS:

Deverá conter a descrição de onde se quer chegar com as ações do Programa. 



4. PÚBLICO ATENDIDO:

Deverá conter a caracterização das crianças e adolescentes atendidos, com faixa etária, período
de inserção no Programa, e atividades desenvolvidas com cada grupo etário.

5. RECURSOS MATERIAIS E ASPECTOS FÍSICOS:

Deverá conter o detalhamento de materiais e equipamentos que são utilizados para a execução
do Programa, bem como as características do espaço físico em que as atividades acontecem. 

6. RECURSOS FINANCEIROS:

Deverá conter o orçamento do Programa, com respectivas fontes de recurso (doações, convênios,
bazar etc.) e custo mensal/total. 

7. RECURSOS HUMANOS:

Deverá conter o quadro de pessoal envolvido na execução do Programa: educadores, técnicos,
equipe de apoio e/ou voluntários, especificando as funções e vínculo. 



8. METODOLOGIA:

Deverá conter  a descrição da forma como são desenvolvidas as atividades do Programa,  de
maneira a alcançar os objetivos propostos pela ação. 

Itens importantes para essa descrição: 

8.1. Critérios de admissão de crianças/adolescentes ou famílias no Programa:

8.2. Atividades realizadas pelo Programa, mencionando a frequência e o número de crianças e
adolescentes atendidos:

8.3. Parcerias:

8.4. Formas de interação com a família e com a comunidade:

8.5. Formas de interlocução com outras esferas (fóruns, atores do sistema de garantia de direitos
etc.): os atores do sistema de garantia de direitos formam a rede de proteção e defesa dos direitos
da criança e do adolescente, como os diversos programas e serviços ofertados pelas políticas
sociais básicas – saúde, educação e assistência social -, o ministério público e o judiciário.



9. AVALIAÇÃO:

Deverá conter as formas de avaliação das ações desenvolvidas pelo Programa. 



ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

NOME DA ENTIDADE:

ENDEREÇO E TELEFONE:

NOME DO PROGRAMA DESENVOLVIDO: 

Estas perguntas deverão ser respondidas para cada Programa que a Entidade desenvolve: 

O QUE: descrever as atividades que integram o Programa.

QUEM: quantos e quais sãos os profissionais responsáveis pela execução do Programa.

COMO: detalhar a metodologia de realização das atividades.

ONDE: situar o local de realização do Programa, descrevendo o espaço físico utilizado.



QUANDO:  relatar o período (mês/ano) de desenvolvimento do Programa e a periodicidade das
atividades. 
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