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Como utilizar os modelos
Esta seção contém checklists, formulários e painéis de engajamento 
comunitário básicos e prontos para imprimir, para apoiar a sua 
coleta de dados. Você pode adicionar digitalmente os mapas base de 
seu local onde for necessário ou simplesmente desenhá-los à mão 
uma vez que tenham sido impressos. Consulte a seção B3 para obter 
exemplos de como os formulários devem ficar quando preenchidos.

Se você preferir trabalhar com recursos digitais, ou personalizar os 
formulários fornecidos, também oferecemos uma versão digital. Use 
o arquivo editável abaixo e siga as instruções para preparar seus 
próprios formulários a partir de nossos modelos.

2. Crie sua própria cópia

3. Edite conforme necessário

4. Imprima seus formulários

1. Acesse o arquivo editável

Comece fazendo uma cópia do arquivo em sua própria pasta para que você possa trabalhar livremente:

 → No menu, clique em Arquivo e depois em Copiar.
 → Nomeie o arquivo e escolha onde salvá-lo.
 → Se quiser copiar os comentários, clique em Copiar comentários.
 → Clique em Ok.

Se você preferir trabalhar off-line, siga estes passos:

 → No menu, clique em Arquivo e depois em Fazer download.
 → Escolha um tipo de arquivo (.xlsx ou .ods irá mantê-lo editável). 
 → O arquivo será baixado em seu computador.

Faça todas as mudanças que desejar nos textos e imagens dos formulários:

Uma vez terminadas as edições, exporte os PDFs e imprima seus formulários:

 → No menu, clique no ícone da impressora  ou acesse Arquivo > Imprimir.
 → O arquivo já está configurado para impressão no formato "carta".
 → Clique em Próxima:

 → Se você estiver usando o Chrome, clique em Imprimir na janela que aparece. Você pode escolher 
imprimir diretamente do local ou salvá-lo como um PDF primeiro.

 → Se você estiver usando o Firefox ou o Safari, um arquivo PDF será automaticamente baixado.  
Em seu visualizador de PDF, acesse o Arquivo e depois Imprimir.

Clique no botão abaixo para acessar a planilha on-line, onde você encontrará:

 → Uma aba para cada um dos formulários fornecidos.
 → Uma biblioteca de referência de usuários das vias e os ícones correspondentes de onde 

você pode copiar e colar em seus novos formulários. Essas são apenas sugestões; você 
também poderá criar o seus próprios ícones e grupos de usuários.

 → Exemplos de tabelas de processamento de dados para a contagem de pedestres e 
velocidades de veículos, como as mostradas nas páginas 64 a 67.
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Formulários de coleta de métricas
https://bit.ly/3MfcFv0















































Ou esse desenho?


