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EasyHome – Projeto Exemplo – Documentos preenchidos 

CRO-LA - Lista de Atividades 
CRO-IDT - Informações sobre o Desempenho 

do Trabalho (Avanço-Prazo) 

 
% Concluído 

Estimado 
% Concluído 
Replanejado 

% Concluído 
Real 

 

Preparação do cômodo para a reforma da 
sala 

Execução da reforma sala 

Checar itens de qualidade sala 

Validar o escopo sala 

Preparação do cômodo para a reforma 
cozinha 

Execução da reforma cozinha 
 

100%  100% 

100%  100% 

100%  100% 

100%  100% 

50%  50% 
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Instruções detalhadas você encontra no livro EasyBOK: 
(Clique sobre a imagem do livro para acessar a página detalhada) 

 

           

 

 
 

          

 
 

         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 A EasyBOK não se responsabiliza pelos resultados de seus projetos com o uso destes exemplos. 

 É muito importante que você analise as necessidades de cada projeto que irá participar ou 

 conduzir, e adapte as propostas de gestão de acordo com o cenário que se apresenta.  

 Não confie em ferramentas como a solução definitiva. É preciso ter conhecimento, habilidades, 

 e atitude para atingir resultados consistentes.      
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