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Liderança 

Comunitária 
  

DESCRIÇÃO CURTA DO PROGRAMA:  

O programa Liderança Comunitária proporciona a estudantes do Ensino Médio a experiência da 

criação e operação de uma organização comunitária. É desenvolvido em 12 jornadas semanais, com 

duração de 3h, extraclasse, realizado em escolas, entidades e grupos comunitários. Os estudantes 

analisam a situação da comunidade local, detectam um aspecto a ser melhorado, constituem uma 

organização comunitária, elaboram um projeto de serviço comunitário e praticam atitudes de liderança. 

Este programa visa despertar nos jovens o espírito de liderança, trabalhando com os conceitos de Terceiro 

Setor e projetos sociais, através do método Aprenda-Fazendo. 

 

MATERIAIS  

O participante recebe um manual e certificado de conclusão. Os executivos recebem o manual do 

voluntário e o certificado de mérito comunitário. 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

1ª Semana: 

Definição terceiro Setor 

− Definição de Organizações não Governamentais; 

− Características dos líderes; 

− Identificação de problemas ou situações a melhorar; 

− Conhecimento sobre a técnica de seleção de ideias; 

− Definição das ideias a serem pesquisadas; 

− Conhecimento sobre pesquisa. 

2ª Semana: 

Definição do projeto comunitário 

− Escolha do Projeto Comunitário;  

− Escolha do nome da Organização Comunitária; 

− Criação do Projeto Comunitário. 

3ª Semana: 

Definição da missão, visão e valores da 

Organização Comunitária e eleições das gerências 

− Elaboração da Missão, Visão e Valores da 

Organização; 

− Apresentação do Organograma da Organização; 

− Atribuições das Gerências da Organização; 

− Eleições de Cargos. 

4ª Semana: 

Inicio da Execução do projeto 

− Planejamento de trabalho para as gerências ;  

− Formulários e planilhas por área de atuação; 

− Início da execução do projeto. 

5ª - 10ª Semana: 

Execução do Projeto 

− Acompanhamento das metas estabelecidas; 

− Preenchimento de formulários e planilhas; 

− Reunião geral – gerentes e o grupo. 

11ª Semana: 

Avaliação 

− Avaliação da Organização Comunitária; 

− Avaliação dos Resultados do Projeto; 

− Preparação da 12ª Jornada. 

12ª Semana: 

Apresentação dos Resultados 

− Inventário Pessoal de liderança; 

− Avaliação pessoal do projeto; 

− Apresentação dos resultados ao público-alvo; 

− Relatório Final da Organização Comunitária, 


