
Da ideia, à ação!
 

 

Conhecer o assunto é fundamental! Procura saber mais sobre projetos e ideias
desenvolvidas nessa área e como outras pessoas lidaram com o mesmo
problema, de forma a que a tua proposta de intervenção possa ser bem
sucedida.

01 OBSERVA
Começa por observar o que te rodeia: olha para a comunidade - a
tua escola, a tua rua, a tua freguesia – e identifica o que gostarias de
mudar. Que problemas gostarias de resolver? Que melhorias poderias
implementar? Que inovações gostarias de promover?

INVESTIGA E COMPREENDE02

03 REFLETE

O que se pretende com o projeto? Quais os objetivos?
De que modo vai dar-se resposta?
Quando se vai implementar o projeto?
Em que local?
Quem são os destinatários do teu projeto?
Com que recursos materiais e financeiros?

04 AGE
Terminado o trabalho de pensar e escrever, é tempo de AGIR!
Com a lista de respostas do passo anterior já poderás fazer uma
apresentação da tua proposta de intervenção à organização ou entidade
que tens pensada e, de seguida, passares à intervenção. 



01. OBSERVA INVESTIGA E COMPREENDE02.

03. REFLETE

O primeiro passo é observar o que te rodeia! 
Olha para a comunidade - a tua escola, a tua rua, a
tua freguesia – e identifica o que gostarias de
mudar. Que problemas gostarias de resolver? Que
melhorias poderias implementar? Que inovações
gostarias de promover?

Fazer uma “Chuva de Ideias” com um grupo de amigos ou
colegas é uma boa estratégia para poderes partilhar as
tuas observações e conhecer as de outros. Pensar em
problemas e soluções em grupo é sempre bastante mais
produtivo do que ter apenas o parecer de uma pessoa.
É natural que surjam, na observação individual ou coletiva,
múltiplos temas, problemas e ideias que vão das questões
mais simples às propostas mais arrojadas, por exemplo:
necessidade de mais higiene nas casas de banho da escola;
mais pontos de reciclagem; a necessidade de abordar com
mais profundidade determinado tema no espaço escolar;
necessidade de criar espaços e estratégias de denúncia
para vítimas de bullying, ciberbullying, violência no namoro,
em locais estratégicos do concelho; vontade de criar um
projeto de voluntariado de recolha de alimentos para apoiar
associações de animais do concelho ou de concelhos
vizinhos; ou um projeto de voluntariado para apoiar em
determinadas tarefas ou fazer companhia a idosos que
residem sozinhos… 
Para que não haja dispersão o melhor é criar uma lista de
prioridades e consensos que tenha em conta o que é mais
necessário, mais urgente, terá mais impacto, e seja mais
exequível.

Depois de definido o tema ou o problema a abordar é
importante conhecer verdadeiramente o assunto. Só assim se
pode escolher uma boa resposta ao problema e ter mais
garantias do sucesso na implementação da solução desenhada.
Procura informação – na internet, nas organizações, com adultos
de referência que te possam esclarecer dúvidas. Tenta conhecer
outros grupos ou territórios que detetaram o mesmo problema e
as soluções que encontraram. Procura as que foram bem-
sucedidas e as que falharam, dessa forma podes aproveitar as
boas ideias e evitar alguns fracassos. No fundo, analisa como
outras pessoas lidaram com o mesmo problema e de que forma
podes formular a tua proposta de intervenção reduzindo a
possibilidade de insucesso.

Para passares ao passo seguinte formula a ideia de
intervenção, ou seja, descreve numa frase o problema
identificado e a proposta de intervenção (o que queres
fazer) que imaginaste para o resultado que esperas.

O quê? - O que se pretende com esta ideia/projeto? Quais
são os objetivos? O que o projeto pretende discutir,
verificar, solucionar, alcançar…
De que forma? – De que modo vai dar-se resposta? Quais
as ações a realizar? 

Quando? – Quando se vai implementar o teu projeto? Num
momento único ou tem um período mais longo de
realização? Mesmo que seja um evento único (por exemplo:
organizar uma feira na escola) não deves esquecer que é
preciso tempo para preparar (antes) e tempo para
desmontar e avaliar (depois).
Onde? - Descreve o local onde será realizado o teu projeto.
Quem? – Indica quem são os destinatários do teu projeto,
isto é, quais as pessoas ou entidades a quem o teu projeto
vai beneficiar (pode ser a população em geral, um grupo de
alunos, os residentes num lar, ou os animais de um abrigo).
Identifica também quem é a equipa do teu projeto, ou seja,
quem vai implementar a ideia? Quem vai realizar as
diferentes tarefas? 
Com o quê? – Pensa nos recursos que vais precisar para
implementar a tua ideia. Podem ser recursos materiais
(mesas, papel, sacos, computador…), financeiros (dinheiro)
ou humanos (técnicos especializados). A ajuda de uma
pessoa adulta pode ser preciosa para responder a esta
pergunta.

Esta etapa é muito importante, é aquela em que se planeia e
organiza a intervenção. Também aqui o trabalho de grupo é
muito mais produtivo do que a ação individual. Será neste
passo que se vão definir as ações que são necessárias, quem as
vai realizar, quando e com que meios. Dividir tarefas e
responsabilidades é fundamental para que o objetivo seja
alcançado. Para ajudar neste passo deixamos-te uma lista de
perguntas para serem respondidas. Será necessário refletir
sobre o assunto e é muito natural que nesse processo as
opiniões vão mudando. O mais importante é que no final haja
resposta consensual a todas as questões. São elas que darão
corpo ao teu projeto.

6 PERGUNTAS ESSENCIAIS

Nota: as ações são sempre enunciadas por verbo: Construir,
organizar, realizar, fazer…

04.
APRESENTAR

REALIZAR

Agora que o trabalho de pensar e escrever já está feito é
chegado o momento de AGIR! 

Com a lista de respostas do passo anterior já poderás fazer uma
apresentação da tua proposta de intervenção. Se tiveres que o fazer
a alguma organização ou entidade oficial – por exemplo na Escola,
no Clube Desportivo, na Junta de Freguesia, ou outra - deves
preparar-te para perguntas. Treina bem a apresentação com
pessoas fora do teu grupo. Elas podem colocar-te questões e dar
sugestões que te tornarão mais apto a responder;
Lembra-te que o Orçamento Participativo das Escolas é um ótimo
instrumento para para pôr em prática ideias que incidam sobre a
vossa escola. Há ainda o Orçamento Participativo Jovem de
Valongo, que incide sobre mudanças a implementar na escola ou na
comunidade. 
Fica atento aos prazos de candidatura e se precisares de ajuda
podes contar connosco!

A maioria dos projetos são implementados em equipa, vamos dar-te
algumas dicas de organização para que tudo funcione. Caso estejas
num projeto individual, não deixes de ler estes conselhos, podem ser-
te igualmente úteis.
- Ter uma lista de tarefas é uma grande ajuda - à frente de cada
tarefa deve estar o nome de quem a vai executar e até quando;
- Ter encontros/reuniões regulares do grupo de trabalho – é a melhor
maneira de acompanhar o andamento do projeto e de todos
saberem o que está feito, o que falta e que se planifica o trabalho
até à etapa seguinte;
- Cumprir o calendário acordado com o grupo para realização das
tarefas;
- Ter uma tutoria (o apoio de uma pessoa experiente), que possa
acompanhar a implementação do projeto e que te ajude a encontrar
soluções para problemas que possam surgir na implementação
- Divulgar o projeto à medida que é implementado é fundamental. É
importante que, não só os beneficiários mas, também, outras
pessoas e entidades conheçam a iniciativa e acompanhem o seu
desenvolvimento. O teu projeto pode ser inspiração para outros!
- Fazer uma avaliação final. É um momento importantíssimo porque
vai ajudar a compreender o que correu bem e o que correu menos
bem, e vai tornar útil a experiência para situações futuras. Este
costuma ser um bom momento para celebrar.

AGE

https://opescolas.pt/
https://opjv.cm-valongo.pt/

