
PROJETO INTEGRADO 

ROTEIRO DE PROJETO PARA ATIVIDADE PARCIAL 

 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

 

 Elaborar um projeto escrito na modalidade “Campanha” que tenha como 

objetivo arrecadar itens (alimentos, roupas, etc) para uma instituição 

filantrópica. A escolha do tipo de bens e da organização ficará a critério da 

sala. 

 Executar o projeto em questão, realizando a doação dos itens arrecadados 

para a organização filantrópica escolhida. A realização desta etapa não é 

obrigatória, mas se realizada, valerá 2,0 (dois) pontos extras na nota do 

bimestre 2 para os alunos participantes. 

 Apresentar os resultados do projeto na mostra de projetos que será 

realizada na Unime no dia 11 de novembro de 2015. A mostra será no 

corredor principal e a apresentação da turma será feita através de banners 

contendo as etapas do projeto.   

 

METODOLOGIA DA ATIVIDADE 

 Primeiramente, os alunos devem fazer o esboço do projeto de acordo com o 

roteiro estabelecido (ver roteiro abaixo), indicando o que motivou a 

realização do projeto para esta organização, escopo e objetivos.  

 Logo depois, o grupo montará um cronograma de trabalho mostrando todas 

as atividades a serem realizadas para o projeto, os responsáveis por cada 

tarefa e prazos. Lembrando que a apresentação do projeto na mostra é dia 11 

de novembro, logo o projeto deve ser concluído com pelo menos uma 

semana de antecedência para que possam ser feitos os banners e incluídos 

neles os resultados do projeto.  

 A sala se dividirá em grupos de trabalho visando a apresentação na mostra de 

projetos da Unime. Cada equipe ficará responsável por uma etapa da mostra, 

mas o trabalho terá uma única nota que será dada ao conjunto.  



DISTRIBUIÇÃO DE ATIVIDADES POR GRUPOS DE TRABALHO 

 

Segue abaixo uma sugestão para divisão de atividades para a turma:  

 

Grupos de Trabalho Integrantes 
A1 – Coordenação, Escrita e 
Comunicação do projeto 

Esta equipe ficará responsável por pensar, 
escrever e organizar o projeto. Deve incluir 
dois coordenadores gerais e pelo menos 
uma pessoa de cada um dos demais 
grupos. Também será o grupo que irá 
reportar as atividades para a Professora 
responsável.  

A2 – Elaboração e Impressão dos 
banners 

Esta equipe ficará responsável pela criação 
visual dos banners de acordo com as 
especificações e impressão dos banners 
para entrega no dia da mostra.  

A3 – Montagem e organização dos 
banners no dia da feira 

Esta equipe ficará responsável pela fixação 
dos banners no dia da feira e organização 
dos grupos da sala, fornecendo o que for 
necessário para os que irão apresentar os 
banners.  

B1 – Apresentação do Banner 1 Esta equipe ficará responsável por 
apresentar o banner 1 para o público com 
base no conteúdo do trabalho escrito.   

B2 – Apresentação do Banner 2 Esta equipe ficará responsável por 
apresentar o banner 2 para o público com 
base no conteúdo do trabalho escrito.   

B3 – Apresentação do Banner 3 Esta equipe ficará responsável por 
apresentar o banner 3 para o público com 
base no conteúdo do trabalho escrito.   

B4 – Apresentação do Banner 4  Esta equipe ficará responsável por 
apresentar o banner 4 para o público com 
base no conteúdo do trabalho escrito.   

B5 – Apresentação do Banner 5 Esta equipe ficará responsável por 
apresentar o banner 5 para o público com 
base no conteúdo do trabalho escrito.   

B6 – Apresentação do Banner 6 Esta equipe ficará responsável por 
apresentar o banner 6 para o público com 
base no conteúdo do trabalho escrito.   



 

OBS: A organização dos grupos para a realização da coleta e da entrega dos itens à 

instituição escolhida fica a critério da turma. A distribuição acima sugerida se refere 

à organização do trabalho para ser exibido na mostra da Unime.  

 

ESTRUTURA DO PROJETO ESCRITO E BANNERS 

 

A ESTRUTURA DO PROJETO ESCRITO SEGUIRÁ A MESMA LÓGICA DA APRESENTAÇÃO 

DOS BANNERS, TAL COMO ILUSTRADO ABAIXO:  

 

Banner 1 Apresentação do projeto, tema 
Qual a necessidade que deu origem ao projeto? 
Apresentação e Contextualização da organização escolhida 
Quais os problemas que esta organização apresenta? 
Fotos do trabalho desta organização 

Banner 2 Apresentação dos objetivos do projeto 
Qual o escopo deste projeto 
Quais os objetivos? 
Quais são as pessoas envolvidas na execução deste projeto? 
Quais instituições contribuíram para o trabalho? 
Quem são os beneficiados deste projeto (público-alvo)? 

Banner 3 Metodologia do projeto 
Como a equipe se organizou para realizar este trabalho? Quais 
foram as etapas? Quais os instrumentos e recursos disponíveis 
para o trabalho? Como as atividades foram distribuídas? 
Mostrar aqui a estrutura de atividades do projeto e 
responsáveis, prazo final, etc.  

Banner 4 Cronograma do projeto 
Aqui deve ser apresentado o cronograma com todas as 
atividades e seus responsáveis. Pode ser utilizado o modelo de 
Gantt ou o diagrama de setas.  

Banner 5 Recursos e orçamento do projeto 
Aqui deve ser exibida a planilha de custos (do início ao fim do 
projeto, incluindo a apresentação dos banners), enumerando 
todos os recursos e valores gastos para a execução deste 
projeto.  

Banner 6 Resultados do projeto 
Aqui deve ser mostrado o resultado final do projeto, com fotos 



da execução. Daquilo que foi objetivado pela turma, o que de 
fato se conseguiu realizar ao final?  
Todas as considerações finais devem ser expostas aqui.  

 

Todos os banners devem ter 0,8 cm de largura por 1,20 cm de altura, seguindo o 

modelo apresentado em sala.   

 

PRAZOS 

 

Atividades obrigatórias Prazo final 

Envio de banners para aprovação visual 5 de novembro 

Mostra de Projetos 11 de novembro 

 

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS E RELATÓRIO 

 

 O Projeto será avaliado durante sua construção e no dia da mostra.  

 A execução do projeto (arrecadação para a instituição de caridade) será uma 

avaliação à parte.  

 A nota será construída da seguinte forma:  

 

Organização durante a elaboração do 
projeto nas semanas que antecedem 
a mostra 

1,0 ponto 

Trabalho escrito de acordo com o que 
foi pedido 

1,0 ponto 

Apresentação dos banners e 
organização no dia da mostra de 
projetos da Unime 

1,0 ponto 

Total de pontos 3,0 pontos (nota parcial) 

 

Extra: execução do projeto 
(arrecadação e entrega na instituição 
de caridade) dentro do novo prazo  

2,0 pontos (extras na nota do 
bimestre 2) 

 


