O que é o Desafio Voluntário?
O Desafio Voluntário é uma competição saudável e
solidária que reconhece as pessoas que contribuem
para a realização de ações de voluntariado e promovem a mobilização social para o bem comum. Além
disso, tem como objetivo promover a integração de
funcionários e terceiros com a comunidade do entorno das unidades das empresas investidas da Votorantim, contribuindo para o desenvolvimento de instituições sem fins lucrativos e escolas públicas.
“Cidadania que transforma” é o tema do Desafio em
2022. Inspirados nesta ideia, a 8ª edição do Desafio
Voluntário busca promover o voluntariado como um
meio para impulsionar a participação cidadã e fortalecendo o senso de responsabilidade e pertencimento.

No Desafio Voluntário 2022 cada unidade das empresas investidas da Votorantim atuará como um só time. Sendo assim, os esforços dos voluntários participantes serão
convertidos em pontos para a unidade.
Além das unidades, as escolas e organizações também somarão pontos ao receber
ações de voluntariado e poderão ser reconhecidas ao final do Desafio.
Confira a seguir o roteiro sugerido para que os voluntários possam planejar a sua participação no Desafio Voluntário.
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ROTEIRO SUGERIDO PARA A SUA
PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO VOLUNTÁRIO

INSCRIÇÃO
Crie seu perfil na Plataforma Voluntários Votorantim
(https://voluntarios.votorantim.com.br).
Somente Voluntários empregados, terceiros e estagiários das empresas investidas da Votorantim podem se
cadastrar na plataforma.
Atenção! Mesmo já tendo participado de edições anteriores do Desafio Voluntário todos os participantes deverão providenciar um novo cadastro na plataforma.

FORMAÇÃO
Faça a formação online e amplie seus conhecimentos
sobre voluntariado e cidadania, além de entender melhor o funcionamento do Desafio.

Caso você não tenha uma escola ou organização social para realizar o trabalho voluntário, pesquise na plataforma qual instituição poderia se beneficiar de seus esforços.
Você também pode pedir que uma escola ou organização social se inscreva na plataforma. Mas, antes disso, atente-se às condições para participação de escolas e organizações detalhadas no item Cadastro de Escola Pública ou Organização Social deste
documento.
Sempre é recomendável uma conversa prévia com a instituição para saber se ela terá
interesse em participar. Marque uma visita para explicar melhor o Desafio Voluntário
e conhecer a realidade da escola ou organização social. Não esqueça de registrar as
informações que coletar na visita.
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FAZER O BEM PARA QUEM?

CADASTRO DA AÇÃO
Após realizada a visita de diagnóstico, analise as informações levantadas e pense em possíveis atividades que
possam compor a sua ação. Em seguida, verifique se a
escola ou organização social escolhida já possui cadastro na Plataforma para que você siga com o cadastro da
ação de voluntariado.
Dica! Confira a lista de atividades pré-cadastradas listadas
mais adiante neste documento. Nela você encontrará diversas ideias de atividades para compor sua ação.

Atenção! Ao criar uma ação o voluntário torna-se automaticamente o voluntário líder desta iniciativa.

Convide seus colegas, parentes e amigos para participar da ação, estimulando todos a confirmar sua presença.
Toda contribuição será bem-vinda.

AÇÃO
Este é o momento de colocar a mão
na massa e tirar do papel as ideias planejadas. Convide colegas, parentes e
amigos, inclusive as pessoas externas

No caso dos colegas de sua unidade,

à Votorantim para participar. No item

oriente-os a realizar a inscrição por

ETAPA 3 – CADASTRO DE AÇÃO DE

meio da plataforma. Isso facilitará o

VOLUNTARIADO deste documento

processo de confirmação das presen-

você pode conferir muitas dicas para

ças no momento de reportar sua ação.

a condução desta fase do jogo.
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MOBILIZAÇÃO

RELATO
O preenchimento do relatório deve ser realizado pelo
voluntário líder, isto é, o voluntário responsável pelo
cadastro da ação. Em seguida a escola ou organização
social beneficiada deverá ainda validar as informações
apresentadas para que a pontuação seja contabilizada.
Não deixe para registrar as ações realizadas de uma
vez só e no último dia! Lembre-se que, para somar
pontos para sua unidade e para a(s) organização(s) social(s) ou escola(s) parceira(s), os resultados alcançados
devem ser apresentados via sistema.
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ETAPAS OFICIAIS
1. Check-in Voluntário
2. Como ser um Voluntário? | Formação Online + Quiz
3. Cadastro de Ações Voluntárias
4. Registro de Atividades

DESAFIOS RELÂMPAGOS
Em paralelo a estas etapas oficiais, serão lançados Desafios Relâmpagos, ou seja, tarefas surpresa que poderão agregar mais pontos para sua unidade.
Fique atento às comunicações oficiais e acompanhe as publicações na página do
Desafio Voluntário no Instagram, @voluntarios.votorantim, para não perder estas
oportunidades.
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Plataforma Voluntários Votorantim
Todos os registros de ações do Desafio Voluntário acontecem por meio da Plataforma Voluntários
Votorantim (voluntarios.votorantim.com.br).
Por meio desta plataforma os voluntários irão realizar
sua inscrição, participar da formação online, registrar
informações relacionadas às ações realizadas e serão
atualizados quanto a pontuação de sua unidade e posição no ranking.
O acesso ao sistema pode ser prejudicado pelo uso
de browsers antigos (Internet Explorer 8 ou anterior)
ou desatualizados. É de responsabilidade de cada voluntário viabilizar seu acesso por meio de browsers
atualizados.

Existem dois tipos de usuários na plataforma: voluntários e escolas/organizações sociais.

O Desafio Voluntário foi pensado para empregados, terceiros, estagiários e aprendizes
das empresas investidas da Votorantim e seus convidados. Ele acontece em municípios no Brasil, Argentina, Colômbia e Peru onde as empresas estão presentes.
Os voluntários participantes podem ser:

VOLUNTÁRIO EMPREGADO
São os empregados, terceiros, estagiários e aprendizes das empresas
investidas da Votorantim.
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ACESSO À PLATAFORMA

O cadastro de voluntário na plataforma é exclusivo para empregados,
terceiros, estagiários e aprendizes das empresas investidas da Votorantim. Apenas eles podem se inscrever, criar ações na plataforma e, consequentemente, tornar-se um voluntário líder.

VOLUNTÁRIO CONVIDADO
São considerados voluntários convidados amigos, familiares ou pessoas
da comunidade que são convidadas pelos empregados para participar
como voluntárias nas ações.
Os voluntários convidados não devem se inscrever na plataforma. Neste
caso, o registro de suas participações deverá ser realizado pelo voluntário líder no momento do preenchimento do relato da ação, por meio da
apresentação do termo de adesão ao trabalho voluntário, preenchido
e assinado por estes participantes, além da inclusão de seus dados na
lista de presença.

social. Para participar, elas também deverão cadastrar-se na plataforma, criando um
perfil que ficará disponível para que seja selecionado pelos voluntários no momento
do cadastro de ações. Por meio deste perfil as escolas e organizações sociais também
poderão acompanhar as ações realizadas e validar os registros apresentados pelos
voluntários líderes.
Sendo assim, após escolher a organização ou escola a ser beneficiada, caso ela não
esteja cadastrada, o voluntário deverá orientá-la para que faça sua inscrição na plataforma.
Atenção! Apenas organizações sociais legalmente constituídas, isto é, que possuem
CNPJ ativo, podem participar do Desafio. Ao final do jogo, poderão ser solicitados documentos para verificação da situação das escolas e/ou organizações reconhecidas a
fim de confirmar se estão aptas para o recebimento da premiação. No caso de escolas
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Os voluntários deverão realizar ações em uma escola pública ou em uma organização

públicas, poderão ser apresentados os documentos da Associação de Pais e Mestres
(APM) ou Caixa Escolar. Confira quais os documentos poderão ser solicitados para
análise:
• Estatuto Social;
• Cartão CNPJ;
• Certidão negativa (CND);
• Comprovante bancário.
As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, na plataforma http://voluntarios.
votorantim.com.br.
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Entenda, a seguir, quais são e como funcionam as etapas oficiais do Desafio:

ETAPA 1 | CHECK-IN VOLUNTÁRIO
O DESAFIO VOLUNTÁRIO 2022 COMEÇOU!
O jogo começa com check-in individual de cada voluntário na Plataforma Voluntários Votorantim. Para isso o voluntário deverá acessar a plataforma, criar um perfil e aceitar os termos para participação no Desafio
Voluntário. É importante que você guarde seu login e senha, pois eles
serão necessários para todos os acessos a plataforma.

1.000 pontos assim que o primeiro participante da Unidade realizar seu
check-in + 5 pontos a cada voluntário empregado cadastrado.

ETAPA 2 | “COMO SER VOLUNTÁRIO?”
FORMAÇÃO ONLINE + QUIZ
Esta etapa consiste em um treinamento online disponibilizado na plataforma. Esta formação tem carga-horária aproximada de 15 min e tem o
objetivo é apresentar conceitos básicos sobre voluntariado e explicar o
funcionamento da 8ª edição do Desafio Voluntário.

uma ação. Recomendamos que cada voluntário navegue pelo conteúdo da Formação Online. Ao final, haverá um quiz com 10 perguntas para
verificação da compreensão do conteúdo. A resolução deste quiz vale
pontos para sua unidade, por isso, só poderá ser respondido uma vez por
cada voluntário. Cada resposta correta vale 10 pontos nesta avaliação.
A Formação Online é uma etapa obrigatória apenas para voluntários líderes de ações, isto é, os voluntários responsáveis por cadastrar ações e registrar as atividades realizadas. A realização do quiz,
por sua vez, é opcional para todos os voluntários participantes.
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Após o check-in, você precisa fazer a Formação Online para cadastrar

A pontuação da Unidade corresponde à média de acertos de seus empregados no quiz, alcançando até 100 pontos.

ETAPA 3 | CADASTRO DE AÇÕES VOLUNTÁRIAS
Chegou a hora de colocar a mão na massa! Nesta etapa os voluntários
podem se engajar em ações já criadas ou cadastrar novas ações de voluntariado.
Para realizar o cadastro de uma ação o voluntário precisa preencher alguns campos na plataforma, tais como:
• Organização Beneficiada;
• Título da ação;
• Data e horário de realização;
• Breve descrição sobre como será a ação para que todos possam entendê-la;
• Endereço do local;
• Imagem ilustrativa que represente as atividades propostas.
O voluntário responsável pelo cadastro torna-se automaticamente o vointegrá-la e registrar os seus resultados após a sua realização.
Após a criação da ação, ela ficará disponível para os voluntários interes¬sados se inscreverem para participar. Converse com os voluntários
que estão se inscrevendo na sua ação e mantenha-os atualizados sobre
como a ação acontecerá e quais serão os próximos passos até a data da
ação chegar. Se preferir, crie um grupo no WhatsApp para compartilhar
orientações por lá.
Lembre-se que só é possível criar ações em escolas ou organizações
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luntário líder e fica responsável por mobilizar outros participantes para

sociais cadastradas na plataforma. Por isso, instrua a instituição com a
qual deseja atuar para que acesse o sistema e faça o cadastro. É muito
importante que as organizações se familiarizem com o sistema para que
consigam realizar a validação das ações na etapa final.

Atenção! Cada unidade poderá cadastrar uma única ação para cada
organização social ou escola escolhida. Sendo assim, todos os voluntários de uma mesma unidade que tenham interesse em realizar atividades voluntárias em uma mesma organização devem se reunir para
realizar uma ação conjunta. Com isso, no momento do relato da ação
o líder deve informar todas as atividades realizadas junto à organização
ou escola parceira.

Vale destacar ainda alguns pontos importantes a serem considerados
nesta fase do jogo:
Tenha cuidado ao lidar com as expectativas das instituições beneficiadas. Em alguns casos, elas poderão pensar que sua participação no
Desafio Voluntário será a resolução de todos os seus problemas. Sempre
apresente as reais possibilidades de ação e deixe claro que a realização
delas depende da captação de alguns recursos e mais voluntários por
parte de sua equipe.

antes de criar a ação voluntária na plataforma. Ao visitar a instituição e
conhecer de perto seus problemas e necessidades o voluntário estará
mais preparado para propor atividades adequadas. Para isso, você pode
utilizar o Roteiro para Visita de Diagnóstico apresentado ao final deste
manual.

Realizado o diagnóstico para o planejamento de sua ação, consulte a
planilha de atividades pré-cadastradas. Assim você poderá se inspirar e
elaborar estratégias para somar mais pontos.
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Dica! É extremamente recomendável fazer uma visita de diagnóstico

Nesta edição as atividades sugeridas aos voluntários participantes do
Desafio foram distribuídas em algumas categorias temáticas que buscam promover a participação cidadã por meio do voluntariado, são elas:
• Qualidade de vida
• Trabalho e renda
• Educação
• Educação ambiental
• Diversidade, equidade e inclusão
• Cidadania
• Doação
Chegou o dia da ação? Confira a seguir alguns pontos de atenção para
este momento:
Tenha em mãos a lista de participantes, assim, depois você conseguirá
se lembrar de todos que estavam presentes para o preenchimento do
relatório.
Registre fotos deste momento para compartilhar e motivar novos(as)
voluntários(as). Sua equipe também pode ganhar alguns pontos extras
ao incluí-las eu seu relatório.

documento deve ser assinado obrigatoriamente por todos os voluntários participantes não cadastrados na plataforma.

ETAPA 4 | REGISTRO DE ATIVIDADES
O relato é a principal etapa do Desafio Voluntário. É nesta etapa que os
voluntários apresentarão os resultados das ações que foram realizadas
nas escolas ou organizações sociais apoiadas.
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Não se esqueça do Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário. Este

Para isso o voluntário líder deve providenciar o preenchimento do relato
informando os detalhes da ação. Em seguida a escola ou organização social beneficiada deverá, ainda, validar as informações apresentadas para
que a pontuação seja contabilizada.

No preenchimento do relato o líder deve indicar quais e quantas atividades foram realizadas e o número de voluntários envolvidos em cada
uma delas. Para isso são listadas diversas opções de atividades previamente cadastradas e suas respectivas pontuações. Caso tenha realizado
algo que não esteja previsto, o voluntário também pode selecionar a opção “Outros”. Ao fazer o upload de fotos e vídeos como forma de registro
das atividades a ação pode somar mais pontos.
O Líder deverá ainda informar todos os voluntários participantes da
ação. Caso algum voluntário tenha participado e não tenha feito sua inscrição previamente o líder poderá adicioná-lo à lista de presença informando nome, e-mail e identificando se trata-se de um voluntário empregado ou convidado. Além disso, deve-se enviar os Termos de Adesão
ao Trabalho Voluntário de todos os voluntários que participaram da
ação e não se inscreveram na plataforma. Caso o termo não seja apre-

Vale lembrar que são considerados voluntários os
participantes que dedicam, sem remuneração financeira,
seu tempo, trabalho e talento para as ações de voluntariado
propostas, apoiando causas de interesse social e comunitário e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Participantes envolvidos em ações exclusivamente como doadores não devem ser
contabilizados como voluntários.
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sentado o voluntário não será contabilizado.

Além destes dados o líder deverá informar ainda o total de voluntários
da empresa, total de voluntários convidados, número de lideranças
da empresa atuantes como voluntários (CEOs, membros do Conselho
de Administração, acionistas, diretores, gerentes, coordenadores, supervisores), horas dedicadas ao planejamento e execução desta iniciativa e o total de pessoas da comunidade beneficiadas diretamente
pela ação realizada.
Caso a ação envolva a arrecadação de materiais para doação ou para
realização das atividades propostas, estes dados também devem ser informados separadamente no preenchimento do relato.

As escolas e organizações sociais também devem contribuir com o relato e, se possível, compartilhar imagens. Dessa forma, comprovarão que
as atividades foram feitas.
A confirmação da escola ou organização é obrigatória para que os pontos referentes às atividades realizadas sejam contabilizados. Além disso,
quanto mais atividades cumpridas, mais pontos a instituição ganha.
Caso o Voluntário Líder não faça o preenchimento do relato, essa opção

ENTENDENDO O RELATO DE ATIVIDADES
Existem três informações importantes que os voluntários deverão avaliar para planejarem melhor suas ações, além de garantir o máximo proveito da pontuação no momento do relato:

1 | UNIDADE PARA CONTABILIZAR
Para cada tipo de atividade foi definida uma unidade de contabilização.
No momento do relato o Voluntário Líder deverá indicar a quantidade
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não ficará disponível nem para escola/organização social.

de atividades realizadas, para isso, a “unidade para contabilizar” define
o padrão estabelecido para esta contagem e que deve ser considerado
para fins de relato.
Por exemplo: a maioria das ações de pintura são contabilizadas “por
ambiente”. Se na escola foram pintadas três salas de aula, o voluntário
deverá relatar 3 (três) atividades de pintura na linha das salas de aula.
Não importa o tamanho das salas, não importa quantos metros quadrados, nem o número de paredes. O que importa é que foram três salas
pintadas, portanto, três ambientes.

2 | TETO DE PONTOS POR ATIVIDADE
Com o objetivo de tornar o planejamento e a execução das ações mais
equilibradas, existe um teto máximo de pontos por atividade. Desta forma, nenhuma ação poderá somar pontos excessivos em apenas um tipo
de atividade. Com isso, terão mais chances de ganhar o Desafio Voluntário aqueles que incluírem nas ações voluntárias uma variedade maior
de atividades.
Por exemplo: na categoria Doações as ações pontuam 5 (cinco) pontos
para cada lâmpada econômicas (LED) doada, porém, existe um teto de
15 (quinze) lâmpadas, ou seja, pontua-se no máximo 75 (setenta e cinco)
pontos neste item. Nada impede que uma ação consiga mais do que 15
social, porém, o teto equilibra os pontos do respectivo item fazendo
apenas 15 lâmpadas serem pontuadas, resultando em 75 (setenta e cinco) pontos.

3 | PONTUAÇÃO POR UNIDADE
Informa a quantidade de pontos que uma atividade contabiliza para
cada 1 (uma) unidade realizada.
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(quinze) lâmpadas doadas, o que seria ótimo para a escola/organização

1 | QUALIDADE DE VIDA
Unidade para
contabilizar

Teto de
Unidades

Pontuação
por
unidade

Roda de conversa sobre
saúde e bem-estar

por roda de
conversa

5

150

Atividades de limpeza
e/ou organização

por ambiente

10

50

Atividade de pintura,
conserto e/ou reparo

por ambiente

15

75

Oferta de serviços de saúde e
beleza com voluntários (medir
pressão arterial, dar orientação
nutricional, fazer massagens,
corte de cabelo, etc)

por serviço
oferecido

10

50

Campanha sobre saúde
(temas como sexualidade e
IST; combate ao uso de drogas;
combate ao dengue)

por campanha

1

200

Realização de atividade artística
(teatro, dança, música, etc)
que valoriza a diversidade
cultural local.

por atividade

5

100

Realização de competições
esportivas

por competição

2

100

Jogos, gincanas e brincadeiras/
valorização do Direito de Brincar

por sessão

10

50

Organização de feira de adoção
de animais e/ou mutirão
para banho e tosa

por feira/mutirão

2

100

Outras atividades relacionadas
ao tema “Qualidade de vida”

por atividade
ou ambiente

5

15

Atividades

Unidade para
contabilizar

Teto de
Unidades

Pontuação
por
unidade

Oficina de atividades com o
potencial para aumentar a renda
de pessoas (artesanato, culinária,
prestação de serviço)

por oficina

3

300

2 | TRABALHO E RENDA
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Atividades

por feira

2

750

Palestra sobre temas que
promovam a inserção de
jovens no mercado de trabalho
(empregabilidade, entrevista
de emprego, currículo, etc)

por palestra

3

200

Consultoria administrativa
(Capacitação sobre gestão de
projetos e processos, recursos
humanos, marketing, etc.)

por consultoria

3

350

Consultoria financeira (Elaboração
de processo para planejamento
e controle financeiro, organização
do fluxo de caixa da organização,
capacitação sobre precificação
de produtos e serviços, etc.)

por consultoria

3

350

Consultoria jurídica (Plantão
“tira dúvidas” sobre direitos
trabalhista para beneficiados,
revisão e elaboração de contratos
da organização, assessoria em
questões judiciais para
a organização, etc.)

por consultoria

3

350

Formação sobre uso de redes
sociais para divulgação de
produtos e serviços

por formação

2

350

Criação de logotipo/identidade
visual/material digital ou gráfico
(arte) para a escola/
organização social

por peça

5

50

Outras atividades relacionadas
ao tema “Trabalho e renda”

por ação

5

15

Atividades

Unidade para
contabilizar

Teto de
Unidades

Pontuação
por
unidade

Atividades de criação e/ou
revitalização de espaços escolares
(brinquedoteca, sala de leitura,
laboratório de informática,
quadra esportiva, etc.)

por ambiente

5

100

Cartas de estímulo a estudantes
e profissionais da educação

por carta enviada

60

10

Mediação de leitura e/ou
contação de histórias

por sessão

5

50

3 | EDUCAÇÃO
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Organização de feira de
profissões voltada para
jovens da comunidade

Capacitação de profissionais da
educação para uso de recursos
digitais ( Powerpoint, Excel, Word,
Google Classroom,etc.)

por capacitação

5

300

Campanha para busca ativa
de alunos com baixa frequência
e/ou casos de evasão escolar

por campanha

1

200

Palestra sobre trajetórias de
vida inspiradoras (Compartilhar
trajetória de vida dos voluntários)

por palestra

5

150

Mentoria para pessoas
beneficiadas pela escola/
organização

por mentoria

30

50

Palestra sobre os benefícios
do esporte para a educação

por palestra

3

200

Outras atividades relacionadas
ao tema “Educação”

por ação

5

15

Atividades

Unidade para
contabilizar

Teto de
Unidades

Pontuação
por
unidade

Criação e/ou revitalização de
área verde na escola/organização
social ou praça/espaço público
próximo (plantio e/ou distribuição
de mudas e sementes, melhorias
de espaços da área verde, reparos,
paisagismo, criação de horta
horizontal ou vertical, etc)

por área feita/
ou por atividade
realizada

3

150

Ação de limpeza de córrego, lago
ou rio nas proximidades da escola
ou instituição apoiada (Plogging)

por área feita/
ou por atividade
realizada

2

200

Arrecadação e substituição de
lâmpadas incandescentes por
lâmpadas econômicas (LED)

por lâmpada

15

5

Confecção e instalação de
recipientes para coleta seletiva
do lixo, pilhas e baterias, óleo
de cozinha, lixo eletrônico
e composteira

por recipientes

10

50

Oficinas online de arte ou música
com material reciclavel

por oficina

3

250

Consultoria online para
eficiência energética

por consultoria

2

350

Palestra sobre consumo
consciente de energia,
transição energética e/ou
mudanças climáticas

por palestra

3

200

4 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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Campanha de conscientização
sobre descarte responsável (coleta por campanha
seletiva, lixo eletrônico, etc)
Outras atividades relacionadas
ao tema “Sustentabilidade”

por ação

1

200

5

15

5 | DIVERSIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO
Unidade para
contabilizar

Teto de
Unidades

Pontuação
por
unidade

Atividades de socialização com
pessoas idosas (bingo, troca de
cartas, jogos de tabuleiro, etc.)

por atividade

5

100

Adequação de ambientes para o
acolhimento adequado de PCDs
(pessoas com deficiência) de
acordo com as normas vigentes

por ambiente

5

100

Rodas de conversa sobre
Diversidade equidade e inclusão
(empoderamento feminino,
combate à violência doméstica,
orientação de jovens, trabalho
com pessoas idosas, ações de
apoio ao público LGBTQIA+, etc.)

por roda de
conversa

5

150

Campanha de valorização
da diversidade (idade, gênero,
pessoas com deficiência, raça,
etnia, origem, religião, condição
econômica, etc)

por campanha

1

200

Realização de atividades
interativas para crianças com
foco na valorização da diversidade
(teatro, dança, música, contação
de histórias, etc)

por atividade

5

100

Palestra sobre a
importância da diversidade
no ambiente de trabalho

por palestra

3

200

Palestras sobre inserção e
realocação no mercado de
trabalho (50+, mulheres,
LGBTQIA+, PCDs, etc.)

por palestra

3

200

Outras atividades relacionadas
ao tema “Diversidade,
equidade e inclusão”

por ação

5

15
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Atividades

6 | CIDADANIA
Atividades

Unidade para
contabilizar

Teto de
Unidades

Pontuação
por
unidade

Campanha de divulgação
do @vailaevota

por campanha

1

200

Palestra sobre a
importância do voto

por palestra

3

200

Atividades educativas para
compartilhar informações sobre
democracia e o funcionamento
do sistema político

por atividade

5

100

Campanha para a formação
ou fortalecimento do
Conselho Escolar

por escola onde
o conselho for
formado ou
fortalecido

1

200

Formar rede de parceiros
para a organização social/escola
(rede que forneça apoio financeiro, por parceiro
material e humano, descontos,
mobilizado
voluntários, parceria com
o poder público, etc)

10

50

Ações de fortalecimento
do grêmio estudantil

por ação

3

150

Outras atividades relacionadas
ao tema “Cidadania”

por atividade

5

15

Além dos pontos por atividade realizada, também são pontuadas as doações arrecadadas pelos voluntários para poder realizar algumas de suas
sidades.

7 | DOAÇÃO
Atividades

Unidade para
contabilizar

Teto de
Unidades

Pontuação
por
unidade

por Kg

10

5

Construção e reforma
Ferramentas que serão deixadas
para escola ou organização
(furadeiras, serras, martelo,
lixas, pincéis, rolos, etc)
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atividades ou apoiar as escolas ou organizações sociais em suas neces-

Materiais para reforma/
revitalização de ambiente
(interruptores, louças, metais,
luminárias, maçanetas, prateleiras,
portas, tomadas, etc)

por unidade

10

10

Pregos, parafusos,
porcas e arruelas

por Kg

3

5

Tintas e vernizes

por litros

10

5

Outros (detalhar em “Obs”)

por unidade

10

5

Cestos de lixo/tambores para
coleta de resíduos/caixas
organizadoras, etc

por unidade

10

5

Descartáveis (embalagens,
copos, pratos, talheres,
rolos de sacos, etc)

por pacote

5

5

Eletrodomésticos e equipamentos
de informática

por unidade

5

100

Lâmpadas econômicas (LED)

por unidade

15

5

Móveis em geral, ventiladores,
cortinas e persianas

por unidade

5

50

Cadeira de rodas

por unidade

5

150

Carrinhos de bebê

por unidade

5

100

Outros (detalhar em “Obs”)

por unidade

10

5

Infraestrutura

Limpeza, Higiene e Primeiros Socorros
por unidade

20

2

Insumos de higiene (cotonetes,
algodão, lenços de papel, toalhas
descartáveis, papel higiênico, etc)

por pacote

20

2

Produtos de limpeza (sabão em pó,
por unidade
saponáceo, sacos de lixo, etc)

20

2

Itens de higiene pessoal (escovas
de dentes, creme dental, sabonete,
por unidade
shampoo, condicionador,
desodorante, etc).

20

2

Fraldas infantis ou geriátricas

por pacote

50

10

Itens de primeiros socorros
(bandagem, faixas, antisséptico,
esparadrapo, etc.)

por unidade

20

2

Outros (detalhar em “Obs”)

por unidade

10

2

por unidade

20

5

Material Escolar / Esportivo / Cultural
Insumos e suprimentos de
informática (cartuchos,
pen drives, etc)
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Instrumentos de limpeza
(vassouras, rodos, panos, buchas,
esponjas, luvas, etc)

Livros/acervo literário (livros
didáticos ou doados pela
Secretaria da Educação não
podem ser contabilizados)

por unidade

150

5

Revistas/Gibis

por unidade

50

5

Material escolar (canetas,
lápis, cadernos, folha A4, etc)

por unidade

100

5

Material esportivo (bolas,
raquetes, tacos, cordas, luvas,
rede, aros para cestas, tabelas,
uniformes, tênis, chuteiras, etc)

por unidade

20

10

Material para eventos esportivos
(troféus, medalhas, balizas, traves,
postes, apitos, bandeiras, etc)

por unidade

20

10

Materiais para apresentação
cultural (fantasias para teatro,
instrumentos musicais, sapatilhas)

por unidade

20

10

Equipamentos de som
e luz para apresentações

por unidade

10

25

Outros (detalhar em “Obs”)

por unidade

10

5

Mudas e vasos

por unidade

20

5

Itens para jardinagem (terra,
adubo/húmus, sementes, etc)

por Kg

5

10

Ferramentas para jardinagem

por unidade

10

5

Outros (detalhar em “Obs”)

por unidade

10

5

Alimentos não perecíveis
/Ração para animais

por Kg

100

5

Doação de kit lanche para
consumo no dia da ação

por kit lanche

300

2

Outros (detalhar em “Obs”)

por unidade

10

5

Roupas em geral (camisetas,
calças, bermudas, agasalhos, etc.)

por peça

200

2

Calçados (tênis, sapatos,
chinelos, sandálias)

por par

200

2

Outros (detalhar em “Obs”)

por unidade

50

2

Brinquedos e jogos em bom estado por unidade

100

5

Equipamentos de playground
(balanços, gangorras, escorregador, por unidade
cama elástica, etc)/“Brinquedão”

10

50

Outros (detalhar em “Obs”)

por unidade

10

5

por participante
doador

500

0

Jardinagem

Alimentos

Roupas

Participantes doadores
Total de doadores envolvidos
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Brinquedos

O Desafio Voluntário visa estimular o envolvimento dos funcionários e
terceiros das empresas investidas da Votorantim em ações que promovam o fortalecimento de suas comunidades. Por isso os voluntários também podem garantir pontos extras para sua unidade de acordo com seus
resultados de mobilização. Confira a seguir os critérios para pontuação:

PARTICIPANTES
Unidade para
contabilizar

Teto de
Unidades

Pontuação
por
unidade

Voluntários da empresa

por voluntário
com Termo
de Adesão

1000

15

Voluntários convidados

por voluntário
com Termo
de Adesão

2000

5

Lideranças da empresa atuantes
como voluntários: CEOs, membros
do Conselho de Administração
ou acionistas

por voluntário
com Termo
de Adesão

5

1000

Lideranças da empresa
atuantes como voluntários:
diretores e gerentes

por voluntário
com Termo
de Adesão

10

500

Lideranças da empresa
atuantes como voluntários:
coordenadores e supervisores

por voluntário
com Termo
de Adesão

10

250

Pessoas da comunidade
beneficiadas diretamente
pela ação realizada

por participante

1000

0
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Atividades

Premiação
Nesta edição do Desafio os esforços dos voluntários
participantes serão convertidos em pontos para sua
unidade e para as escolas e organizações sociais parceiras.
Para garantir o equilíbrio da competição, as unidades
foram divididas em três categorias de acordo com o
número de empregados, terceiros e estagiários:
• Unidades de Grande Porte: Unidades com mais de
301 empregados.
• Unidades de Médio Porte: Unidades com número
de empregados entre 71 e 300.
• Unidades de Pequeno Porte: Unidades com até 70
empregados.
Com base nisso, a premiação do Desafio Voluntário
será distribuída em duas categorias dentro de cada
um dos grupos mencionados acima, são elas:
• Prêmio para escolas.
• Prêmio para Unidades.

Para cada categoria, de acordo com o porte das unidades, as três Unidades que alcançarem maior pontuação ganharão um troféu de reconhecimento.

PRÊMIOS PARA ESCOLAS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
As escolas e organizações sociais com maior pontuação também serão reconhecidas
com prêmios em dinheiro.
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PRÊMIOS PARA UNIDADES

Importante! O Instituto Votorantim fará o repasse da doação às referidas escolas ou
organizações sociais. Se escola ou organização vencedoras for da Argentina, Colômbia
ou Peru o valor da premiação será convertido em moeda local.
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Cronograma
As equipes deverão observar os prazos abaixo:
Ação

Data

Período de check-in voluntário

até 26/09

Formação online + Quiz

até 26/09

Prazo para Cadastro de Ação Voluntária

até 03/10

Período para planejamento e realização
de ações de voluntariado

até 02/10

Período para Registro das Atividades
pelo voluntário líder da ação e
pela Escola ou Instituição

até 03/10

Apuração de resultados
e análise de pontuação

de 03/10 a 24/10

Divulgação dos resultados
e dos premiados

25/10
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ANEXO A | SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA VISITA DE DIAGNÓSTICO
Nome da Organização:
Endereço:
Telefone:
Site:
Presidência/Diretoria:
Pessoa responsável por trabalho voluntário:
Telefone:
E-mail:

A Organização está constituída legalmente?
Sim (solicitar estatuto da Organização)
Não (encerrar diagnóstico e agradecer pela visita)
Qual o número de beneficiados e perfil do público-alvo da Organização?

Quais são as principais atividades realizadas pela Organização?

Número de Funcionários
Número de voluntários “fixos” na operação
Número de voluntários esporádicos
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Sobre o corpo funcional da Organização:

Principais fontes de recursos:
Fonte

% sobre o total de receita

Existe alguma ligação direta da ONG com partidos políticos ou políticos?
Sim (encerrar diagnóstico e agradecer pela visita)
Não
Quais são as principais melhorias estruturais que o espaço necessita?

Utilize a escala abaixo para avaliar os itens a seguir:
0 = não existe / não tem
1 = em péssimo estado / péssimo / muito precário
2 = em razoável estado / ruim / precário
3 = em bom estado / bom / suficiente para a necessidade
4 = em ótimo estado / ótimo / mais do que suficiente para a necessidade
N/A = não aplica
Itens

0

1

2

3

4

N/A

Infraestrutura

Pintura das instalações
Limpeza das instalações
Organização das instalações
Mobiliário
Adequação de espaços para
pessoas com deficiência
Disponibilidade de materiais
para a realização das atividades
fim da Organização
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Conservação das instalações

Que tipo de atividades interativas seriam interessantes para o público da Escola/Instituição?

Utilize a escala abaixo para avaliar os itens a seguir:
0 = não existe / não tem
1 = em péssimo estado / péssimo / muito precário
2 = em razoável estado / ruim / precário
3 = em bom estado / bom / suficiente para a necessidade
4 = em ótimo estado / ótimo / mais do que suficiente para a necessidade
N/A = não aplica
Itens

0

1

2

3

4

N/A

Serviços profissionais
necessários para atingir
os objetivos da Organização
(psicólogo, advogado, contador,
consultor, etc.)
Atividades complementares
às atividades fim da Organização
(exemplo: educação ambiental
em ONG que trabalha qualificação
profissional)
Oferta de atividades sociais
(exemplo: festa junina, dia
das crianças, etc.)

De acordo com a Organização, quais seriam as áreas/atividades prioritárias de trabalho
voluntário que poderiam beneficiar a instituição?
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Formas de captação de recursos
necessários para a realização dos
trabalhos da Organização (avaliar
formas e diversidade de formas)

Quais foram os pontos que mais chamaram a sua atenção na visita de diagnóstico?

De que forma os seus talentos podem ser usados para beneficiar a Organização?

Pense nos talentos e possíveis recursos que você pode mobilizar. Como poderiam ser
usados para beneficiar a Organização?
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ANEXO B | LISTA DE ATIVIDADES
A lista de atividades serve como orientação para o planejamento das ações. Este material está disponível para download em formato Excel.
Além de trazer ideias a respeito de que tipo de atividades podem ser realizadas, a lista, quando preenchida no computador, permite simular a pontuação que seria obtida
com cada atividade realizada.

MANUAL DESAFIO VOLUNTÁRIO 2022 > ANEXOS > 41

Bianca Costa Beltrami
Annaluisa Sala Lima
Raquel Cambauva Leite
Vanessa Carolina da Silva Dias
Cleyson Neves
Veruska Galotte
Tere Ribeiro

Alan Ferreira Da Costa

Caio Jose Baptista Miranda
Margareth Ribeiro da Silva

Daniela Gerdenitis
Elaine Moura

Marco Tulio Xavier Lanza

Anghie Naddia Gutierrez Yactayo
Heloisa de Oliveira Batista
Barbara Pereira
Elyda Cioffi Ataide
Nayara da Silva

