
ANEXO 16

3º Modulo de estágio

AVALIAÇÃO DO PROJETO INTERVENTIVO

NOME DO ALUNO(A)/ESTAGIÁRIO(A): 

LOCAL DE ESTÁGIO: 

SUPERVISOR DE CAMPO:                                                               NºCRESS:

SUPERVISOR ACADEMICO   NºCRESS:

                        TEMA UTILIZADO NO PROJETO INTERVENTIVO

1. APRESENTAÇÃO 

Contextualizar a expressão da questão social a qual se destinou o projeto, Deixar claro os objetivos a

metodologia e as ações que foram desenvolvidas durante o processo de execução do projeto.

2.  DISCUSSÃO TEÓRICA METODOLÓGICA DO OBJETO DE INTERVENÇÃO

Aprofundar no tema que realizou o projeto de intervenção e dependendo do segmento e o público

escolhido  ,   discutir  dados,  estatísticas,  legislações sobre  essa população,  bem como,   políticas

públicas que tratem da questão e a sua relação com o Serviço social.

3. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO FACE AOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

O relatório de avaliação do projeto interventivo deve considerar aspectos   qualitativos, tendo como

referência  a  problematização do  objeto  de  intervenção,  referencial  teórico  metodológico,  os

objetivos,  geral  e  específicos,  a  metodologia  proposta,  os  instrumentais  técnicos  operativos  das

atividades. Toda a produção realizada  deve ter elementos teóricos que subsidiem a sua fala.

Para  a  avaliação  quantitativa deve  considerar  as  metas  alcançadas  em  termos  absolutos  ou

percentuais,  a partir dos indicadores e dos mecanismos de monitoramento (lista de presença, fotos,

relatórios entre outros) de cada atividade proposta.

Como exemplo, podemos considerar para a avaliação desse objetivo o número a idade, sexo dos

usuários participantes. Podemos também ilustrar com gráficos, Tabelas, pesquisas nos site de IBGE,

MDS, entre outros, possibilitando uma visão quantitativa geral ao leitor.



4. CONCLUSÃO FINAL

É o momento de realizar as considerações sobre a avaliação pontuando os avanços, os limites e

impacto da execução do projeto no público alvo e na comunidade a qual ele se insere. 

Avaliar entre  o antes e o depois da execução do projeto, entender as mudanças comportamentais e

de valores do publico  alvo da avaliação. 
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