Planilha1
taxonomia - nome da página
1. SOS Animais Pelotas RS
1.1. Saiba mais sobre a ONG SOS Animais
---1.1.1. Entidades reguladoras
1.2. Como posso ajudar?
---1.2.1. Seja sócio, contribua com pelo menos R$10,00 por mês
---1.2.2. Fazer doações para a ONG
---1.2.3. Mutirão solidário
-------1.2.3.1. Formulário de inscrição de voluntários
---1.2.4. Outras formas de ajudar
-------1.2.4.1. Adote um animalzinho
-------1.2.4.2. Seja o padrinho de um animalzinho
-------1.2.4.3. Você também pode contribuir comprando algum produto na
nossa Lojinha
-------1.2.4.4. Formulário inscrição para cuidar de animais que necessitam
de cuidados de pós operatório
1.3. Adote um animalzinho
1.3.1. Histórias de adoções com finais felizes
1.4. Seja um padrinho
--- 1.4.1. Seja o padrinho de um Animalzinho
------- 1.4.1.1. Formulário para programa de apadrinhamento
---1.4.2. Histórias de apadrinhamentos com finais felizes
1.5. Animais achados e perdidos
---1.5.1. Formulário para informar animais achados e perdidos
1.6. Maus tratos, como proceder?
---1.6.1 Entidades reguladoras
1.7. Documentos e Leis a favor dos animais
---1.7.1. Entidades reguladoras
---1.7.2. Documentos reguladores dos direitos dos animais
1.8. Boas práticas com os animais
1.8.1. Eduque as crianças
1.9. Nossa lojinha
1.10. Anuncie aqui
---1.10.1 Anúncios do google
---1.10.2. Anúncios de lojas
1.11. Ongs que recomendamos
1.12. Foto do MGDA
1.13. Assuntos do blog
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descrição
página inicial
texto contendo explicações sobre a ONG SOS animais, sua origem, forma de
trabalho etc.
link para página das entidades reguladoras
página dividida em assuntos que informam as formas de ajudar a ONG
assunto 1 -texto informativo de como se tornar um sócio e contribuir com...
assunto
fazer doações
alimentos,
dinheiro
etc...
assunto 2-texto
3- textoexplicando
explicativo como
das funções
e o que de
fazem
os voluntário
dos
mutirões e como participar deles como voluntário ou como hospedagem de pós
operatório
link para a página do formulário de inscrição de voluntários para participar de
mutirões...
assunto 4 outras formas de ajudar
link para a página respectiva
link para a página respectiva
link para a lojinha
link para a página do formulário para o programa de hospedágem pós operatório
fotos e informações de animas para adoção
link para fotos e histórias de finais felizes
página explicando como se tornar um padrinho e link para formulário
texto explicativo
link para a página do formulário de cadastro para ser padrinho
link para fotos e histórias de finais felizes
fotos e informações de animais achados e perdidos
cadastro para enviar informações sobre animais achados e perdidos
página informativa de como proceder diante de maus tratos
link para a página das entidades reguladoras dos direitos dos animais
página com assuntos sobre os direitos dos animas e os órgãos reguladores
página com links e informações de contatos das entidades reguladoras do
assunto maus tratos com animais
página com links para download de exemplo de petições, requerimentos,
campanhas, links para leis reguladoras etc.
página explicando sobre a posse responsável e sobre a educação das crianças
com os animais
link para pdf com livrinho educativo
página para comprar produtos Camisas e objetos personalizados da ONG
parte da página inicial dedicada para anúncios

parte da página inicial dedicada as ongs que recomendam com links para as
referidas ongs
conforme solicitação no briefing tem que aparecer logo do Movimento Gaúcho de
Defesa Animal para dizer que a ONG é filiada ao movimento
acesso para arquivos antigos e consultoria para melhor divulgação de finais
felizes e outros assuntos do blog.
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