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DESAFIO VOLUNTÁRIO 

EM 2020

O Desafio Voluntário é uma competição 
saudável e solidária, entre os empregados e 
os terceiros da Votorantim e suas empresas 
investidas, que terá sua 6ª edição em 2020. 
Trata-se de uma estratégia de engajamento e 
reconhecimento de pessoas que contribuem 
para a realização de ações de voluntariado e 
promovem a mobilização social para o bem 
comum.

Neste manual você encontra orientações de 
como participar e sugestões de atividades 
que pode fazer para apoiar o próximo, sem-
pre respeitando as recomendações de segu-
rança e prevenção.

Em 2020, devido ao 
cenário de pandemia 
do coronavírus vivido 
por todo o mundo, as 
ações acontecerão de 
forma remota.

É hora de somar forças 
para minimizarmos os 
efeitos da Covid-19.
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Como participar

O objetivo do Desafio Voluntário 2020 é 
estimular a realizações de ações solidárias de 
combate aos efeitos do COVID-19, durante 
e depois da crise. Os voluntários poderão 
realizar ações que visam fortalecer pessoas 
ou comunidades, realizadas exclusivamente 
de forma remota, e que podem atender todo 
território nacional, independentemente de 
onde o voluntário estiver.

Para participar, após realizar a ação, o volun-
tário deverá contar como foi a iniciativa que 
será avaliada por uma banca julgadora. Serão 
aceitos relatos de ações de voluntariado rea-
lizadas a qualquer momento em 2020. 

Veja como é simples participar:

As ações de 
voluntariado serão 
individuais, ou seja, 
reportadas por 
cada voluntário. Os 
voluntários poderão, 
por iniciativa própria, 
se organizar em 
grupos. Nesse caso, 
cada voluntario 
participante terá a 
possibilidade de fazer 
o seu relato e indicar 
seus aprendizados no 
processo.
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Quais públicos podem 
ser beneficiados?

O voluntariado à distância, por meio de 
canais virtuais, abre oportunidade de benefi-
ciar pessoas em diversas localidades em todo 
território nacional, estando perto ou longe do 
voluntário. 

Sempre busque direcionar os seus esforços 
para públicos que se encontram em maior 
situação de vulnerabilidade social ou grupos 
de risco. Lembre-se que, nesse momento os 
impactos da desigualdade social se inten-
sificam, por isso, são muitos os grupos que 
aumentaram os riscos relacionados a saúde, 
segurança alimentar, moradia, acesso à tra-
balho e renda, segurança física e psicológica, 
cuidado e assistência, entre tantos outros 
impactos que a crise acentua.

Seres humanos em 
toda sua diversidade 
podem se beneficiar da 
sua dedicação, tempo 
e talento. Tenha isso 
em mente na hora de 
buscar o público para 
realizar as suas ações 
voluntárias à distância.

Algumas sugestões de públicos que podem ser apoiados, não excluindo outros, são:

• Comunidades impactadas pela pandemia;

• Pessoas em situação de vulnerabilidade 
social;

• Empreendedores locais;

• Idosos;

• Crianças e adolescentes;

• Estudantes de todas as idades;

• Pessoas com deficiência (PCDs);

• Pessoas em tratamento médico;

• Pessoas com doenças crônicas;

• Mulheres;

• Indígenas;

• Comunidades quilombolas;

• Minorias de diversas etnias;

• Pessoa LGBTQI+ (lésbicas, gays, 
bissexuais, transgéneros, queers e 
intersexuais);

• Profissionais ou voluntários que atuam em 
organizações sociais;

• E outros.
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Outra forma interessante de pensar nos públicos que podem ser beneficiados é explorar 
suas redes de contato. Muitas vezes as pessoas em situação de vulnerabilidade social estão 
muito próximas de nós e basta um contato breve para a oportunidade de voluntariado se 
concretizar. Converse sobre o tema de voluntariado com seus:

• Colegas de trabalho;

• Pessoas da sua religião;

• Contatos de WhatsApp;

• Contatos em redes sociais;

• Pessoas do seu círculo de amizades;

• Pessoas e famílias da sua vizinhança;

• Pessoas que trabalham em Organizações 
Sociais;

• Pessoas envolvidas com Movimentos 
Sociais;

• Pessoas envolvidas com projetos culturais 
e esportivos;

• Pessoas que trabalham em Instituições da 
área da saúde;

• Pessoas que trabalham em Instituições de 
Ensino (escolas, universidades, creches);

• E outros voluntários.

Atendimento presencial e virtual

Mesmo que algumas instituições estejam fechadas para o atendimento pre-
sencial, muito provavelmente o trabalho virtual continua. Investigue quais 
têm sido os canais de contato, qual a estratégia de relacionamento com os 
beneficiados e os principais desafios do período. Certamente existem opor-
tunidades de apoio, nesse momento a solidariedade é mais importante do 
que nunca.

Relacionamento com 
Organizações Sociais 
e Escolas

Se você optar por realizar as ações com 
organizações sociais ou escolas é recomen-
dável que faça um diagnóstico para entender 
os problemas e as necessidades da organiza-
ção. Lembre-se que os efeitos da crise mu-
dam conforme os meses avançam e estamos 
todos aprendendo a lidar com o novo con-
texto, inclusive a própria organização. O mais 
importante é estar aberto para ouvir e atuar 
conectado com a realidade local. Tomando 
esse cuidado você estará mais preparado 
para propor ações adequadas para enfrentar 
os impactos da crise do Covid-19.

Visita de Diagnóstico

Evite realizar visitas presenciais. 
Se organize para fazer o 
diagnóstico de maneira virtual 
e esteja aberto para utilizar os 
canais mais adequados para a 
organização!
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Veja dicas de pontos que podem ser trabalhados nesse primeiro contato 
com a organização social ou escola:

Lidar com as expectativas

Tenha cuidado ao lidar com as expec-
tativas das organizações beneficiadas. 
Deixe sempre muito claro as limitações 
do alcance do seu trabalho.  Acima de 
tudo, não faça promessas se não tiver 
garantia de que irá realizá-las.

1. Explique que o Desafio Voluntário é 

uma competição saudável e solidária 

entre empregados e terceiros das em-

presas investidas da Votorantim;

2. Investigue quais têm sido os principais 

impactos da crise do Covid-19 

para a organização e para seu público 

beneficiado.  Lembre-se que os impac-
tos podem mudar ao longo dos meses. 
Estimule a organização a pensar nas 
mudanças, sem perder a perspectiva do 
futuro.

3. Descubra quais têm sido as ferramentas 

de contato mais utilizadas pela orga-

nização e a estratégia para manter o 

relacionamento com os beneficiados 

no período de restrição de circulação.  
Essas informações ajudarão a entender 
quais são os canais mais adequados 
para o voluntariado virtual, além disso, 
se a organização não tiver familiaridade 
com ferramentas de comunicação virtual 
o voluntário poderá ajudá-la a vencer 
essa barreira.

4. Na conversa com a organização apre-

sente sugestões de ações de volunta-

riado que você teria possibilidade de 

realizar, sempre ponderando a viabili-

dade.  Ao mesmo tempo, esteja aberto 
para receber as sugestões da organiza-
ção. Muitas vezes o que queremos fazer 
não é exatamente o que o público be-
neficiado precisa e para causar impacto 
positivo precisamos contribuir com os 
problemas reais. 

5. Caso você já tenha realizado ações 

voluntárias, conte um pouco de sua 

experiência.  Histórias reais sempre são 
motivadoras.

6. Por fim, explique que você está reali-

zando a entrevista de diagnóstico para 

identificar as possibilidades para con-

tribuir com os desafios da organização.  
Uma boa prática é realizar um planeja-
mento antes de pactuar as ações que 
serão realizadas. Só se comprometa com 
as ações que realmente tem capacidade 
de realizar.

Clique aqui e confira um 

roteiro de perguntas para 

guiar a sua entrevista de 

diagnóstico.
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Tipos de Ação

Em 2020, as ações voluntárias acontecerão de forma remota.

Confira as categorias de ações que você pode realizar:

Doe Tempo  
 

Ações com o objetivo de 
fortalecer redes de apoio 
entre pessoas e famílias, 

promovendo acolhimento, 
bem-estar e educação 

nas comunidades.

Multiplique Talentos   
 

Ações nas quais 
voluntários ensinam 

o que sabem fazer de 
melhor, compartilhando 

conhecimentos e 
garantindo a socialização 

mesmo em tempos de 
distanciamento.

Apoie uma Causa  
 

Ações que têm como 
foco a promoção e 
o fortalecimento de 

causas sociais, tendo 
os voluntários como 

agentes de mobilização 
e promotores da 
transformação.

Clique aqui para conhecer diversas iniciativas de voluntariado, dentro das três 

categorias, e inspire-se para pensar na sua própria ação.
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Reconhecimento

As histórias das ações voluntárias contadas pelos voluntários serão avaliadas por uma 
banca de especialistas em voluntariado corporativo e as melhores iniciativas serão reco-
nhecidas de acordo com as seguintes categorias:

Inovação   
 
Nesta categoria serão reconhecidas as histórias que trouxerem 
elementos inovadores para a prática do voluntariado a distância, 
considerando a maneira de fazer, o tipo de ação e/ou o público 
beneficiado.

Impacto   
 
Nesta categoria serão reconhecidas as histórias que apresentarem 
os indicadores de maior impacto. Para avaliação serão considera-
dos número de beneficiados e/ou a recorrência das ações.

Inspiração   
 
Nesta categoria serão reconhecidas as histórias que demonstrem 
maior capacidade de inspirar outros voluntários a somarem forças.

Alcance Digital   
 
Nesta categoria serão reconhecidas as histórias que tiveram alcan-
ce em outros municípios e/ou países.

Engajamento   
 
Nesta categoria serão reconhecidas as histórias de ações que 
tenham maior potencial de multiplicação.

O número de histórias que podem ser reconhecidas é ilimitado!
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IDEIAS DE 

AÇÕES

A seguir você encontra o passo a passo de 
alguns exemplos de ações voluntárias.

Queremos que você enxergue cada uma de-
las como ponto de partida, mas não se limite. 

Acreditamos no seu potencial para ir além!

Doe Tempo Multiplique Talentos   Apoie uma Causa  

Utilize essas ideias 
para se inspirar 
e realizar ações 
voluntárias de forma 
remota e virtual.

Vizinhança Solidária • 10
Compartilhe suas 
habilidades • 18

Ciberativismo • 20

Assessoria em 
comunicação • 21

Consultoria e Assessoria 
• 22

Show de talentos • 19
Apoio a deficientes 

 visuais • 11

Adote um idoso • 12

Educação em pauta • 13

Orientação vocacional e 
preparação para o 

mercado de trabalho • 15

Apoie micro e pequenos 
empreendedores • 16
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Como fazer

Vizinhança Solidária

Pessoas em grupo de risco (idosos, PCDs, pessoas 
com comorbidades, pessoas em tratamento médi-
co, entre outros) e famílias em situação de vulnera-
bilidade social.

• Telefone, e-mail ou aplicativos para comunicar-se 
com os beneficiados.

• Tempo.

• Disposição.

• Empatia.

1. Encontre quem mais precisa  
Se você mora em um condomínio, utilize as áreas 
comuns como elevador, hall de entrada ou quadro 
de anúncios para divulgar esta iniciativa. Informe 
o seu contato e coloque-se disponível para ajudar 
aqueles que não puderem sair de suas casas. Você 
também pode utilizar suas redes sociais e grupos 
de Whatsapp para anunciar esta ação e encontrar 
possíveis interessados.

2. Descubra o que é mais necessário para pessoa 

que você vai ajudar  
Faça contato com a pessoa, entenda suas neces-
sidades aproveite para conversar, um pouco de 
atenção também pode ajudá-los a tornar este perí-
odo mais leve.

3. Faça os itens chegarem à pessoa   
Defina quais itens você consegue encaixar na sua 
rotina para não gerar saídas que não estavam 
previstas. Lembre-se: neste momento é importante 
ficar em casa!  
 
Caso algum item esteja fora do alcance da sua 
rotina de compras, avalie a possibilidade de pes-
quisar serviços de delivery ou ajude a pessoa a 

instalar aplicativos que facilitam compras e en-
tregas. Combine de que maneira serão feitas as 
compras e qual será a forma de pagamento.  
Caso você oriente a pessoa a utilizar serviços de 
delivery ou aplicativos, certifique-se de que ela 
conheça estas ferramentas e saberá como utili-
zá-las. Explique como esses serviços fazem a sua 
cobrança e dê dicas de segurança.

4. Passe orientações de saúde para as entregas  
Oriente a pessoa a higienizar embalagens assim 
que chegarem e a lavar bem as mãos com água e 
sabão.  
 
No caso de contato com entregadores, oriente a 
pessoa a manter distância superior a um metro e 
usar máscaras caseiras de pano duplo. 
 
No caso de passeio com pets, o ideal é dar um 
banho no animal ou, no mínimo, higienizar as suas 
patinhas.

5. Crie uma rotina de acompanhamento para 

verificar se a pessoa está precisando de alguma 

coisa.

Oferecer apoio para as pessoas consideradas do grupo de risco ao 
COVID-19 é um grande gesto de solidariedade. Você pode contribuir para 
que estas pessoas evitem a circulação, preservando a sua saúde.  Ofereça-
se para ir ao supermercado ou a farmácia, ou simplesmente se disponibilize 
a realizar tarefas do dia a dia como levar o cachorro para passear, para que 
estas pessoas possam permanecer seguras em suas casas.
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Apoio a deficientes visuais

Pessoas com deficiência visual. • Celular com acesso à internet.

• Cuidado com o próximo.

• Predisposição para a inclusão.

1. Baixe o aplicativo e cadastre-se para fazer 

parte da comunidade de voluntários.

2. Através de uma videochamada, voluntários 

apoiam pessoas cegas e com visão limitada. Você 

pode ajudá-los em situações como: 

 

• Encontrar objetos perdidos ou que caíram no 
chão;

• Verificar o prazo de validade em produtos;

• Descrever ambientes com o qual o beneficiado 
não esteja familiarizado ou andar em novos 
lugares, entre outras atividades do dia a dia.

Seja os olhos de um deficiente visual através do aplicativo de celular Be My 
Eyes. O aplicativo é gratuito e está disponível para os sistemas operacio-
nais Android e iOS.
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Como fazer

Adote um idoso

Idosos. • Telefone, e-mail ou aplicativos para comunicar-se 
com os beneficiados.

• Atenção.

• Respeito. 

• Criatividade. 

• Carinho.

1. Demonstre que você realmente se importa. 
Pergunte como as pessoas se sentem e se pre-
cisam, neste momento, de alguma ajuda em 
específico.

2. Converse sobre assuntos positivos, conte histó-
rias, discuta sobre temas de interesse em comum.

3. Pesquise e indique conteúdos que possam en-
tretê-las. Sejam livros, vídeos ou jogos online. Você 
também pode ensiná-lo como acessar esse tipo de 
conteúdo, caso tenham dificuldades neste sentido.

4. Multiplique talentos. Esse material tem toda uma 
sessão sobre como você pode compartilhar habili-
dade e promover educação de forma remota.

5. Busque interesses em comum: artesanato, 
atividades culturais, livros, filmes, música e espor-
tes são ótimos assuntos para quebrar o gelo e se 
aproximar das pessoas.

6. Faça um planejamento do que você vai falar. 
Lembre-se que essa é uma ação de voluntariado 
com objetivos a serem cumpridos. Crie uma pauta 
para não deixar de abordar nenhum assunto.

7. Tome nota dos assuntos conversados para você 
retomar temas e lembrar de nomes e situações 
na próxima ligação. Isso vai mostrar que você se 
importa com a pessoa e facilitar a aproximação. 

Um pouco de atenção pode fazer toda a diferença para idosos ou pessoas 
que moram sozinhas e estão isoladas neste momento. Que tal organizar 
encontros virtuais para socializar com estas pessoas? Uma simples ligação 
ou uma chama de vídeo, pode ajudá-las a tornar esse momento mais leve.
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Como fazer

Educação em pauta

Crianças, adolescentes e até mesmos adultos, 
especialmente os alunos de EJA - educação para 
jovens e adultos.

• Computador ou celular com acesso à internet.

• Aplicativos de comunicação, como WhatsApp, 
Microsoft Teams e/ou Instagram.

• Disposição para compartilhar o conhecimento.

• Respeito pelo tempo de aprendizado de cada 
aluno.

• Vontade de fazer a diferença.

1. Escolha um conhecimento para compartilhar.  
Defina os temas que irá tratar a partir das discipli-
nas com as quais possui maior familiaridade. 
 
Lembre-se que o voluntário não deve substituir o 
papel da escola. Seu espaço para atuar é por meio 
do compartilhamento de novos conhecimentos, 
por exemplo, ensinar uma nova língua não ofereci-
da na escola, ou apoiar o reforço escolar.

2. Crie um plano de aula.  
• Apresente-se e fale sobre sua formação e/ou 
experiência.

• Apresente os objetivos de ensino dessa aula.

• Apresente o conteúdo desejado.

• Faça sempre um fechamento de cada aula , 
retomando os principais pontos abordados.

• Liste fontes (sites, livros, etc.), onde a pessoa 
pode buscar mais conhecimento sobre o assunto.

• Agradeça a participação e disponibilize-se a tirar 
dúvidas. 

3. Divulgue esta iniciativa em sua rede!  Para iden-
tificar novos estudantes beneficiários ou outros 
voluntários interessados em apoiar, você pode 
utilizar suas redes sociais e grupos de Whatsapp, 
entre amigos, família e sua vizinhança.

4. Escolha uma ferramenta.   Defina qual será a 
ferramenta utilizada para se comunicar com seus 
beneficiados.  Pode ser utilizado WhatsApp, 
Skype, Hangouts ou outra plataforma de sua pre-
ferência para realizar a transmissão. Você também 
pode gravar aulas em vídeo e disponibilizá-las no 
Youtube.

5. Controle de participantes.  Tenha um controle 
de quantas pessoas participaram das suas aulas ou 
da quantidade de visualizações nos vídeos publi-
cados, assim você saberá quantas pessoas foram 
beneficiadas por esta iniciativa.

6. Peça avaliação.  Peça para as pessoas avaliarem 
as suas aulas para saber onde você pode melhorar.

A educação não pode parar! Dedique seu tempo e conhecimento para aju-
dar alunos de diversas idades a enfrentar os desafios do ensino à distância. 
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Veja outros formatos que vão além das aulas online:

Educação em pauta

•  Aulas individuais de reforço:  
Atenda crianças e jovens de forma individualizada 
para apoiá-los em suas principais dificuldades. 

• Grupos de estudo:  
Reúna jovens e crianças para revisar assuntos de 
interesse em comum. Reserve um momento para 
sanar dúvidas sobre o tema. 

• Clubes do livro:  
Aproveite a oferta de livros virtuais (e-books) gra-
tuitos, distribuindo-os entre amigos e promovendo 
discussões online. 

• Contação virtual de histórias:  
Torne-se um contados de histórias pela internet. 
Dissemine o gosto pela leitura entre públicos de 
todas as idades.
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Como fazer

Orientação vocacional e preparação 
para o mercado de trabalho.

Jovens, especialmente de baixa renda; pessoas 
com deficiência; mulheres em busca de oportuni-
dades no mercado de trabalho; população negra; 
pessoa LGBTQI; indígenas; e outros.

• Computador ou celular com acesso à internet.

• Aplicativos de comunicação, como WhatsApp, 
Microsoft Teams e/ou Instagram.

• Generosidade para compartilhar suas 
experiências profissionais.

• Disposição para inclusão.

1. Defina o tema que deseja tratar:   
São muitos os assuntos que podem ser comparti-
lhados, como a importância das habilidades com-
portamentais, construção de um bom currículo, a 
importância do autoconhecimento para tomada de 
escolhas profissionais, o uso das redes sociais na 
busca por oportunidades, entre outros.

2. Defina a metodologia:  
Você pode realizar mentorias individuais, simu-
lação de processos de seleção ou fazer palestras 
virtuais. 

3. Defina a frequência dos encontros virtuais.

4. Divulgue esta iniciativa em sua rede:  
Para identificar possíveis beneficiários ou ain-
da outros voluntários interessados em apoiá-lo, 
você pode utilizar suas redes sociais e grupos 
de Whatsapp entre amigos e família ou da sua 
vizinhança.

5. Escolha uma ferramenta:  
Defina qual será a ferramenta utilizada para se co-
municar com seus beneficiados.  Pode ser utilizado 
WhatsApp, Skype, Hangouts ou outra plataforma 
de sua preferência para realizar a transmissão. 
Você também pode gravar aulas em vídeo e dispo-
nibilizá-las no Youtube.

6. Faça uma avaliação:  
É importante que você identifique as principais 
dificuldades de seu público e assim adequar o 
método e os temas trabalhados.

7. Proponha atividades para acompanhar a evolu-

ção dos beneficiados.

Contribua com a formação dos profissionais do futuro. Você já parou para 
pensar que alguns grupos minoritários têm mais dificuldade para encontrar 
oportunidades de trabalho e renda? A atuação voluntária pode ajudá-los 
a vencer essas barreiras, contribuindo para que estejam preparados para 
buscar as oportunidades.
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Como fazer

Apoie micro e pequenos 
empreendedores

Organizações sociais, autônomos, empreendedo-
res locais, empreendedores de grupos minoritários 
(empreendedorismo inclusivo) e demais pessoas 
interessadas no tema.

• Computador ou celular com acesso à internet.

• Aplicativos de comunicação, como WhatsApp, 
Microsoft Teams e/ou Instagram.

• Generosidade para compartilhar suas 
experiências profissionais.

• Vontade de fazer a diferença.

1. Utilize as redes sociais para divulgar esta ini-
ciativa. Amigos e familiares também podem su-
gerir possíveis beneficiários entre suas redes de 
contatos.

2. Se possível, reúna uma equipe multidisciplinar 
para a consultoria. Acione amigos e colegas de 
trabalho que também poderiam ter interesse em 
contribuir com esta ideia, compartilhando conheci-
mentos ligados a diferentes áreas.

3. Selecione os beneficiados e faça um diagnóstico 
para compreender suas necessidades.

4. Defina em quais problemas você é capaz de 
apoiar e estabeleça junto ao beneficiado quais são 
as prioridades. Tenham em mente que em muitos 
casos não será possível atender a todas as dificul-
dades de uma só vez.

5. Planeje o conteúdo que será compartilhado e 
defina um cronograma de acompanhamento para 
cada beneficiado. 

6. Não se limite à teoria. Proponha soluções práti-
cas e alinhadas ao contexto atual.

7. Estabeleça metas e defina maneiras de avaliar 
periodicamente o progresso e os resultados das 
soluções propostas. Quando necessário, faça ajus-
tes nas estratégias.

8. Para comunicação, utilize ferramentas como 
WhatsApp, Skype, Hangouts ou outra plataforma 
de preferência.

Além das graves consequências sanitárias, a pandemia provocada pelo 
coronavírus tem provocado fortes impactos na economia. Nesse cenário, 
promover iniciativas de orientação a gestores de micro e pequenas empre-
sas, com base em sua área de conhecimento, é uma forma de contribuir 
para o fortalecimento destes negócios.
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Como fazer

Compartilhe suas habilidades

Comunidade em geral, qualquer pessoa pode ser 
beneficiada. É claro que se direcionamos as ações 
para os grupos de maior vulnerabilidade social 
nossa capacidade de gerar impacto aumenta.

• Computador ou celular com acesso à internet.

• Aplicativos de comunicação, como WhatsApp, 
Microsoft Teams e/ou Instagram.

• Sua habilidade única.

• Empatia.

• Generosidade.

1. Defina o tema que deseja tratar: São inúmeras as 
possibilidades: ofereça aulas de artesanato, culiná-
ria, música, etc. 

2. Crie um roteiro:  Apresente-se e fale sobre sua 
habilidade.
• Apresente o que você vai ensinar nesse vídeo e 
o que você espera que as pessoas aprendam com 
ele.

• Liste todos os materiais necessários para as 
pessoas poderem participar da apresentação.

• Divida os ensinamentos em passos ou etapas. 
Tenha como ponto de partida o desenvolvimento 
de habilidades básicas e vá incrementando o grau 
de dificuldade.

• Sempre feche sua apresentação retomando os 
principais pontos abordados e até onde você 
desejava ir.

• Agradeça a participação e disponibilize-se a tirar 
dúvidas.  

3. Separe os materiais:  O que você vai utilizar para 
facilitar sua apresentação. Objetos, ferramentas, 
utensílios e todo tipo de material necessário para 
demonstrar as suas habilidades. 

4. Divulgue:  Utilize as redes sociais para divulgar 
esta iniciativa. Compartilhe entre amigos, familiares 
e possíveis contatos em sua vizinhança.

5. Escolha de ferramenta:  Utilize ferramentas 
como WhatsApp, Skype, Hangouts ou outra plata-
forma de preferência para realizar a transmissão.

6. Controle de participantes:  Mantenha um con-
trole do número de participantes nas aulas realiza-
das ou da quantidade de visualizações nos vídeos 
publicados, assim você saberá quantas pessoas 
foram beneficiadas por esta iniciativa.
• Peça avaliação:  Solicite aos participantes que 
avaliem a iniciativa. É importante que analisem o 
conteúdo, a metodologia, organização, materiais 
utilizados etc. Estas avaliações poderão ajudá-lo 
na preparação das próximas sessões.

De conhecimentos em idiomas à receita de bolo da família, todos temos 
um talento que podemos dividir com os outros e não existe melhor forma 
de cuidado psicológico. Compartilhe seus conhecimentos entretendo e 
promovendo o desenvolvimento de sua comunidade. 
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Confira algumas ideias de habilidades a serem compartilhadas:

Compartilhe suas habilidades

• Você sabe costurar?  
Ensine as pessoas a confeccionar máscaras de 
tecido.

• Você é habilidoso para confecção de peças de 

artesanato?   
Ensine essa atividade, que podem ser recreativa e 
ao mesmo tempo virar uma nova fonte de renda. 

• Você gosta de cozinhar?  
Ensine receitas saudáveis e de baixo custo.

• Por que não ensinar a criançada a reciclar?  
O que para uns é lixo, nas mãos de alguém habili-
doso vira um carrinho ou boneco super criativo.

• Seu hobby é cuidar de suas plantas?  
Compartilhe esse talento e ajude outras pessoas a 
criarem uma horta em casa. 
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Como fazer

Show de talentos

Comunidade em geral, todo mundo pode parti-
cipar. Novamente, se pensarmos em envolver os 
grupos de maior vulnerabilidade social vamos 
aumentar nosso impacto.

• Computador ou celular com acesso à internet.

• Aplicativos de comunicação, como WhatsApp, 
Microsoft Teams e/ou Instagram.

• Um talento pronto para brilhar.

• Animação. 

1. Identifique um grupo de interesse e/ou organiza-
ções interessadas em oferecer esse tipo de entre-
tenimento para o público beneficiado.

2. Utilize as redes sociais para divulgar a iniciativa. 

3. Defina qual será a ferramenta utilizada para se 
comunicar com seus beneficiados.  Pode ser utili-
zado WhatsApp, Skype, Hangouts ou outra plata-
forma de sua preferência.

4. Busque músicas, poesias, mágicas, piadas, con-
tação de histórias e outros conteúdos que promo-
vam alegria e descontração.

5. Para tornar este evento ainda mais animado, 
você pode criar um grupo de talentos para com-
partilhar eventos em conjuntos. 

6. Estimule-os a dar o seu melhor! Proponha um 
grupo de jurados para dar notas e avaliar de forma 
descontraída as apresentações.

Este é o seu momento de brilhar. Além de mostrar os seus talentos, esta é 
uma ótima maneira de entreter e se conectar com a comunidade, ajudando 
a tornar mais leve este momento.
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Ciberativismo

Organizações sociais, Comunidade em geral, 
grupos minoritários, como pessoas com deficiên-
cia, mulheres, grupos de resistência negra, pessoa 
LGBTQI+ e outros.

• Computador ou celular com acesso à internet.

• Disposição para agir.

• Questionar as injustiças. 

• Engajamento.

Utilize suas redes sociais para compartilhar campa-
nhas e iniciativas em defesa de causas como:
• Valorização da Educação;

• Fim da violência doméstica;

• Direitos das mulheres;

• Direitos da pessoa com deficiência;

• Inclusão de grupos minoritários;

• Direito e proteção da criança e adolescente, 

• Combate ao racismo;

• Combate a homofobia; 

• Defesa da cidadania e dos valores democráticos;

• Defesa do meio ambiente.

• E muitos outros temas.

O uso da internet, em especial das redes sociais, para a mobilização de 
pessoas em prol de causas é uma prática crescente na sociedade contem-
porânea. O intuído é trocar informações, propor debates e buscar apoio 
em torno dos mais diversos temas. Some forças a uma causa e amplie seu 
alcance.

Cuidado com as informações

É muito importante averiguar todas as 
fontes utilizadas para evitar a propaga-
ção de falsas informações.
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Como fazer

Assessoria em comunicação

Organizações sociais formais, escolas e projetos 
sociais realizados pela comunidade em geral.

• Computador ou celular com acesso à internet.

• Conhecimento básico de redes sociais.

• Conhecimento de ferramentas de edição de 
imagem ou vídeo.

• Criatividade. 

• Vontade de fazer a diferença.

1. Converse com os responsáveis pela organiza-
ção ou projeto social a fim de identificar suas 
necessidades. 

2. Disponibilize suas habilidades para apoiar a 
organização. Confira algumas oportunidades: 

• Criação de logotipo, identidade visual e material 
digital ou gráfico.

• Criação de perfis da organização ou projeto 
(Instagram, Facebook, Twitter) em redes sociais.

• Elaboração de planejamento de comunicação e 
calendário de conteúdo.

• Criação de peças de comunicação para redes 
sociais e site.

• Elaboração de campanhas de comunicação.

3. Defina o tempo que será dedicado a tais 
atividades.

4. Entenda os objetivos e prazos para cada uma 
das demandas que se dispuser a auxiliar.

Utilize seus conhecimentos e/ou aprenda novas habilidades na área de 
comunicação, apoiando escolas, organizações sociais formais e projetos 
sociais.
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Como fazer

Consultoria e Assessoria

Organizações sociais formais, escolas e projetos 
sociais realizados pela comunidade em geral.

• Computador ou celular com acesso à internet.

• Aplicativos de comunicação, como WhatsApp, 
Microsoft Teams e outros.

• Generosidade para compartilhar suas 
experiências pessoais ou profissionais.

• Comprometimento. 

• Vontade de fazer a diferença.

1. Converse com a organização a fim de identificar 
suas necessidades.

2. Entenda os objetivos e prazos para cada uma 
das demandas que se dispuser a auxiliar.

3. Defina o tempo que será dedicado a tais 
atividades.

4. Utilize seus conhecimentos e/ou aprenda no-
vas habilidades apoiando escolas e organizações 
sociais. 

5. Se inspire em algumas oportunidades, como: 

• Consultoria e assessoria administrativa, jurídica e 
financeira.

• Tradução/digitação de documentos.

Utilize seus conhecimentos pessoais e profissionais para dar consultoria e 
assessoria para escolas, organizações sociais formais e projetos sociais.



ANEXO A – SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA ENTREVISTA DE DIAGNÓSTICO

PERGUNTAS ORIENTADORAS RESPOSTAS DA ESCOLA/ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Quais sãos os principais impactos da pandemia do 
coronavírus para o trabalho da organização?  

(Como a organização está lidando com esse contexto? O 

que está sendo feito para mitigar esses impactos?)

Quais sãos os principais impactos da pandemia 
do coronavírus para o público beneficiado pela 
organização?  

(Quais iniciativas a organização tem tomado para apoiar 

as situações emergenciais de público beneficiado? O que 

a organização gostaria de fazer para apoiá-los, mas ainda 

não conseguiu iniciar?)

Como está acontecendo o contato entre os gestores 
e responsáveis da organização social?  

(A organização consegue manter contato com parte ou a 

totalidade de seus gestores, conselheiros ou responsáveis 

nesse momento de distanciamento? Como?)

Há alguma atividade sendo realizada com os 
gestores e responsáveis à distância? Há alguma 

atividade que vocês gostariam de adaptar e continuar 

oferecendo? 

(Existe algum tema educativo que os gestores ou 

conselheiros poderiam aproveitar a distância nesse 

momento? Existe algum trabalho de acompanhamento 

ou socialização que pode ser feito a distância junto aos 

gestores ou conselheiros nesse momento?)

Existe algum tipo de consultoria que pode ser 
prestada para a organização a distância nesse 
momento?
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Como está acontecendo o contato com os 
funcionários? 

(A organização consegue manter contato com parte ou 

a totalidade de seus funcionários nesse momento de 

distanciamento? Como?)

Há alguma atividade sendo realizada com os 
funcionários à distância? Há alguma atividade que 

vocês gostariam de adaptar e continuar oferecendo? 

(Existe algum tema educativo que os funcionários 

poderiam aproveitar a distância nesse momento? Existe 

algum trabalho de acompanhamento ou socialização que 

pode ser feito a distância junto aos funcionários nesse 

momento?)

Como está acontecendo o contato com o público 
atendido?  

(Vocês conseguem manter contato com parte ou a 

totalidade de seus beneficiários nesse momento de 

distanciamento? Como?)

Quais são as atividades que hoje a organização está 
conseguindo oferecer ao público? Alguma atividade 

foi adaptada e ainda acontece com o público atendido? 

Quais? Como? 

(Informar todas as atividades que a organização realiza 

com o público neste momento, como são realizadas, 

os espaços virtuais e físicos que acontecem, quem é 

o público - se for mais de um tipo de público, qual a 

frequência que cada atividade acontece)

Quais as atividades que não acontecem nesse 
momento, que vocês gostariam que fossem 
adaptadas para acontecer? 

(Existe algum tema educativo que os beneficiários 

poderiam aproveitar a distância nesse momento? Existe 

algum trabalho de acompanhamento ou socialização que 

pode ser feito a distância junto aos beneficiários nesse 

momento?)
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Quais seus principais desafios para realizar as 
atividades e atingir os objetivos/propósitos da 
organização nesse período de distanciamento 
social?

Quais as atividades estão sendo feitas nas mídias 
sociais da organização? Vocês possuem site ou perfis 

nas redes sociais?  

(Existe a necessidade de mobilização de pessoas online ou 

gestão de mídias sociais?)

Há alguma atividade de digitação, revisão ou 
tradução de documentos, criação de material 
gráfico, publicação, vídeos, etc, que a OSC gostaria 
de realizar?
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Conte a história da sua ação em: 

voluntários.votorantim.com.br

Divulgue em suas redes sociais utilizando a hashtag  

#desafiovoluntario 

 e marcando o perfil oficial do Desafio Voluntário no 

Instagram:             @voluntarios.votorantim 

Inspire 

outras 

pessoas!
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