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PROJETO DO BOLSISTA-AGENTE DE CIDADANIA 

 
  
I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 

1. Dados Pessoais 

1.1 Nome: 

1.2 Data de nascimento:                                           Idade: 

1.3 Endereço residencial:  _________________________________________________ 

Nº___       Bairro:__________________________ 

1.4 Ponto de referência: 

1.5 Telefone: _______________________ E-mail________________________________ 

1.5 Estudante: (   ) Sim   (   ) Não        Série:                       Turno: 

1.6 Escola:____________________________________________________________

____ 

Endereço:_____________________________________________________________ 

1.7 Trabalha? (   ) Sim   (   ) Não                 Trabalho formal (   )  Trabalho Informal (   ) 

  
 

II – PROJETO DE ATUAÇÃO: (Esta parte deve ser preenchida pelo adolescente bolsista 

com o auxílio da equipe técnica do Centro da Juventude, visando iniciar um processo de 

reflexão crítica)  

1. Eixo de atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista – Agente de 
Cidadania   

(   ) Convivência 
(   ) Formação 
(   ) Cidadania 
 

2. Apresentação do Projeto: (o projeto deve ter uma linguagem simples, os tópicos 
são para levar o adolescente a refletir sobre a ação e pode ser individual ou em 
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grupo, caso seja em grupo todos os Agentes de Cidadania precisam ter seus dados 
preenchidos acima) 

 
2.1. Titulo 
 
2.2. Justificativa (breve descrição do problema/necessidade, procura responder o Por Que 
através de dados, informações e percepções sobre a realidade onde se quer intervir) 
 
2.3. Objetivo (descrever de forma clara e concisa o que se espera alcançar, sendo que o 
objetivo de ter uma relação clara com o problema ou a necessidade apresentada) 
 
2.4. Público-alvo (descrever o público, faixa etária, se terão critérios de prioridade) 
 
2.5. Meta (descrever o número de pessoas que pretende atingir com o projeto) 
 
2.6. Atividades previstas (descrever as ações a serem desenvolvidas, os meios que serão 
utilizados e as responsabilidades de cada um na execução do projeto)  
 
2.7. Recursos (descrever o espaço físico, os materiais e pessoal necessário para 
desenvolver as ações) 
 
2.8. Cronograma (descrever o cronograma de execução, as fases do projeto, incluindo o 
planejamento, divulgação, execução das atividades com dias, horários e previsão de 
tempo e avaliação do projeto) 
 
2.9. Avaliação do projeto (esta deve se dar em 3 momentos) 
a) no início (é o momento de revisar as informações coletadas, as possibilidades de 
enfrentar a situação apresentada e analisar a viabilidade da execução do projeto) 
b) no meio ( é o acompanhamento do projeto, período previsto para parar e avaliar o 
desenvolvimento do projeto, refletir se esta transcorrendo como prevíamos, se 
identificamos problemas e as estratégias para corrigir os problemas, dificuldades. Neste 
momento pode chegar-se a conclusão que é preciso alterar o projeto, ou até pensar em 
outro) 
c) no final (é avaliação da execução total do projeto, como foi está trajetória para o 
adolescente Agente de Cidadania, para o público-alvo, para o trabalho no Centro da 
Juventude e para a comunidade. Se atingiu os objetivos propostos.) 
 

Em tratando de projeto de protagonismo, podemos dizer que tanto os acertos quanto os 
erros, tem  resultado positivo, pois os dois devem ser usados para alimentar o processo de 
aprendizagem e desenvolvimento como pessoas e cidadãos.  
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_________________________________________ 
Local e data:                       

 
 

_________________________________________ 
Ass. do candidato a bolsista - Agente de Cidadania. 

 
 Parecer do Servidor Municipal responsável pela seleção dos Agentes de 
Cidadania sobre a viabilidade da proposta, ou justificativa caso não haja mais vagas ou 
tenha ocorrida uma seleção devido ao número insuficiente de vagas comparado com o 
número de candidatos. 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 
 

__________________________________________ 
Ass. do técnico responsável do Programa Centro da Juventude 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 
 

Ass. do Servidor Municipal designado em portaria como responsável pela Seleção. 
 


