VOLUNTARIADO
EM PROJETOS DO

Parceiro do Idoso

Introdução

Consolidamos neste documento todos os projetos apoiados pelo Programa Parceiro do Idoso e que
responderam um formulário de interesse para receber ações voluntários dos funcionários do
Santander.
Ao responderem o formulário, os projetos informaram os públicos que atendem, tipos de ações que
podem receber, se elas podem ser presenciais ou à distância, além de itens de doação necessários.

Os projetos responderam o formulário no mês de julho de 2021, por isso, é extremamente
importante que ao entrar em contato com o projeto você confirme as informações para que assim
possa planejar e executar sua ação.
Não temos projetos apoiados pelo Programa em capitais, sendo assim, realize as ações de
voluntariado em Organizações Sociais ou Escolas públicas que você já conhece.

Introdução
Organize em sua Rede ou Regional quem será o responsável para entrar em contato com o projeto, para que apenas UMA pessoa faça
esse contato.

As ações que foram sugeridas as projetos são:
▪

Palestras de Educação Financeira - essa atividade pode acontecer com os funcionários da organização se você acreditar que com os idosos, isso não seja possível.

▪

Pílulas de Bem-estar em formato de vídeos - essa atividade pode acontecer com qualquer público atendido pela organização. A organização deverá informar aos voluntários
quais os conteúdos de vídeos que seria interessante receber e os mesmos farão as preparações dos vídeos. Exemplo: vídeo de contação de histórias de personalidades para
inspiração.

▪

Atividade de socialização com os idosos - Nessa atividade os voluntários podem entrar em contato com os idosos de forma virtual (whatsapp, telefone) para conversarem sobre
temas diversos.

▪

Conversas sobre temas diversos como, alimentação saudável, entretenimento e lazer, internet e tecnologia;Atenção! Mesmo que seu projeto não atenda jovens ou adultos,
pense que essa ação pode ser desenvolvida com os familiares responsáveis dos beneficiados ou até mesmo os funcionários da organização.

▪

Atividade de entretenimento coletivas - realização de café da tarde virtual ou presencial, bingo virtual ou presencial, entre outras que você entenda que o público gostaria de
receber.

Os tutoriais de como realizar as ações, estão disponíveis na plataforma: www.voluntariadosantander.com.br.

Caso realize alguma ação voluntária, não deixe de cadastrá-la nesse mesmo link. Lembre-se que somente com as ações registradas
na Plataforma de Voluntariado são contabilizadas na habilidade Participações sociais no Influenciador 5.0.
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Base
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)
Ações voluntárias:
Cidade/Estado:
Capela - AL
Projeto:
Amigos Para Sempre - Renovação

Público atendido:
Idosos

▪

Palestras de educação Financeira;

▪

Atividade de socialização com os idosos;

▪

Atividade de entretenimento coletivas;

▪

Conversas sobre temas diversos;

Itens para doação:
▪

Contato do responsável pelo voluntariado:
Luiza Almeida
(82) 99635-6745

fraldas, materiais para oficinas de pintura e artesanato

Sugestões do Projeto: ações lúdicas;
Observações importantes: uma parte dos idosos são
cadeirantes ou acamados, possuem mobilidade reduzidas e
não tem acesso a redes sociais.

Base
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line);
Cidade/Estado:
Coruripe - AL

Ações voluntárias:
▪

Palestras de educação Financeira;

Projeto:
Farol das Gerações - Renovação

▪

Atividade de socialização com os idosos;

▪

Atividade de entretenimento coletivas;

▪

Pílulas de bem-estar em formato de vídeo.

Público atendido:
Idosos
Contato do responsável pelo voluntariado:
Khátia Cristina / Erika Pauline
(82) 99143-2901 / (82) 99823-2231

Itens para doação:
▪

alimentos, material didático, lúdico e recreativo.

Sugestões do Projeto: ações lúdicas;
Observações importantes: as ações podem acontecer ás
terças, quartas, quintas e sextas-feiras.

Centro Oeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)
Cidade/Estado:
Morrinhos - GO
Projeto:
Movimento e Ação: Centro de Convivência e
Reabilitação Para Idosos - Renovação
Público atendido:
Idosos
Contato do responsável pelo voluntariado:
Rosimeire Marcelino
rosepaula500@gmail.com
(64) 99269-2826

Ações voluntárias:
▪ Conversas sobre temas diversos.
▪ Reforço escolar.
Sugestões do Projeto: não;
Itens para doação:
▪

alimentos..

Observações importantes: as ações podem acontecer aos
sábados á tarde.

Centro Oeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)
Cidade/Estado:
Morrinhos - GO
Projeto:
Centro de Integração Idade Feliz

Ações voluntárias:
▪ Conversas sobre temas diversos;
▪ Atividades de socialização com os idosos;
▪ Atividades de entretenimento coletivas.
Sugestões do Projeto: não;

Público atendido:
Idosos

Itens para doação:
▪

Contato do responsável pelo voluntariado:
Lucenir Ramos

alimentos e material didático para oficinas artesanais.

Observações importantes: não.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)
Cidade/Estado:
Picuí - PE

Ações voluntárias:

▪ Pílulas de bem-estar em formato de vídeos;
▪ Atividades de socialização com os idosos;

Projeto:
Vida Ativa - Renovação
Público atendido:
Idosos

▪ Atividades de entretenimento coletivas;
▪ Conversas sobre temas diversos.
Sugestões do Projeto: não
Itens para doação:

Contato do responsável pelo voluntariado:
Kailes Lucena de Macedo
(83) 98180-0923

▪ roupas e alimentos
Observações importantes: as ações só podem acontecer ás
quartas e quintas-feiras.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)
Cidade/Estado:
Calumbi - PE
Projeto:
Agir Para Transformar- Renovação
Público atendido:
Idosos
Contato do responsável pelo voluntariado:
Renata
(87) 98820-0569

Ações voluntárias:
▪ Pílulas de bem-estar em formato de vídeos;
▪ Atividades de socialização com os idosos;
▪ Atividades de entretenimento coletivas;
▪ Conversas sobre temas diversos.
Sugestões do Projeto: não
Itens para doação:
▪

jogos e material didático.

Observações importantes: não.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)
Cidade/Estado:
Pesqueira - PE
Projeto:
Uma Realidade Em Movimento á Saúde da Pessoa
Idosa

Ações voluntárias:
▪ Pílulas de bem-estar em formato de vídeos;
▪ Palestras sobre educação financeira;
▪ Atividades de socialização com os idosos;
▪ Atividades de entretenimento coletivas;

Público atendido:
Idosos

▪ Conversas sobre temas diversos.

Contato do responsável pelo voluntariado:
Teotônia Galvão Cintra
(81) 99169-0052

Itens para doação: não

Sugestões do Projeto: não

Observações importantes: as ações podem acontecer de
segunda á sexta-feira, no período das 8h as 17h.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?

Tanto presencial, tanto à distância (on-line)
Cidade/Estado:
Pesqueira - PE
Projeto:
Cuidar: Uma Luz de Esperança no Envelhecer Renovação

Ações voluntárias:
▪ Pílulas de bem-estar em formato de vídeos;
▪ Palestras sobre educação financeira;
▪ Atividades de socialização com os idosos;
▪ Atividades de entretenimento coletivas;

Público atendido:
Idosos

▪ Conversas sobre temas diversos.

Contato do responsável pelo voluntariado:
Jeane Lima de Oliveira
jeanelimadeoliveira3@gmail.com

Itens para doação:

Sugestões do Projeto: não

▪

material didático.

Observações importantes: as ações podem acontecer
preferencialmente no período da tarde.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?

Exclusivamente à distância (on-line).
Cidade/Estado:
Salgueiro - PE
Projeto:
Reinventando o Envelhecer : Tecendo Vidas com
Felicidade
Público atendido:
Idosos

Ações voluntárias:
▪ Pílulas de bem-estar em formato de vídeos;
▪ Palestras sobre educação financeira;
▪ Atividades de socialização com os idosos.
Sugestões do Projeto: não
Itens para doação:
▪

Contato do responsável pelo voluntariado:
Ana Ester Sampaio Angelim
lsvsalgueiro@hotmail.com
(87) 99638-7934

fraldas e alimentos

Observações importantes: os horários podem ser pactuados
com o voluntário.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)
Ações voluntárias:
Cidade/Estado:
Serra Talhada - PE

▪ Pílulas de bem-estar em formato de vídeos;

Projeto:
Interagindo na Melhor Idade – Renovação

▪ Atividades de socialização com os idosos;

Público atendido:
Idosos

▪ Atividades de entretenimento coletivas.

Contato do responsável pelo voluntariado:
Rosimeiry Inácio Melo
cri.projeto@serratalhada.pe.gov.br
(87) 9995-5885

▪ Palestras sobre educação financeira;

▪ Conversas sobre temas diversos;

Sugestões do Projeto: atividades para o fortalecimento da
saúde mental dos idosos.
Itens para doação:
▪

material didático.

Observações importantes: o projeto funciona de segunda á
sexta-feira em horário comercial.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?

Cidade/Estado:
Serra Talhada - PE
Projeto:
Construindo as Redes para Envelhecer
Saudável - Renovação
Público atendido:
Idosos
Contato do responsável pelo voluntariado:
Maria do Socorro Souza Lima
ilpi.projeto@serratalhada.pegov.br
(87) 99961-8921

Tanto presencial, tanto à distância (on-line)
Como a ação pode acontecer?
Ações voluntárias:
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)
▪ Pílulas de bem-estar em formato de vídeos;
Ações voluntárias:
▪ Palestras sobre educação financeira;
▪ Pílulas de bem-estar em formato de vídeos;
▪ Atividades de socialização com os idosos;
▪ Palestras sobre educação financeira;
▪ Conversas sobre temas diversos;
▪ Atividades de socialização com os idosos;
▪ Atividades de entretenimento coletivas.
▪ Conversas sobre temas diversos;
Sugestões do Projeto: inserir a ILPI no rol de apoio para
▪ atividades
Atividadescontínuas.
de entretenimento coletivas.
Sugestões
Projeto: inserir a ILPI no rol de apoio para
Itens parado
doação:
atividades contínuas.
▪ material de higiene (fraldas etc) e alimentos /
Itens suplementação
para doação: alimentar.
▪

material de higiene (fraldas etc) e alimentos /
Observações importantes: alguns idosos possuem
suplementação alimentar.
mobilidade reduzida.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)
Ações voluntárias:
Cidade/Estado:
Triunfo - PE
Projeto:
Caravana dos Diretos da Pessoa Idosa- Renovação

▪ Pílulas de bem-estar em formato de vídeos;
▪ Palestras sobre educação financeira;

▪ Atividades de socialização com os idosos;
▪ Conversas sobre temas diversos;
▪ Atividades de entretenimento coletivas.

Público atendido:
Idosos

Sugestões do Projeto: não

Contato do responsável pelo voluntariado:
Carla Nogueira / Manoela Oliveira
carla.gueira@gmail.com / manoelaleticiaoliveira@gmail.com
(87) 99629-0628 / (83) 99936-4283

▪

Itens para doação:
computadores

Observações importantes: as ações podem ocorrer
preferencialmente ás quartas e quintas-feiras, das 7h30 as
16h30.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?

▪

Exclusivamente à distância (on-line).

Cidade/Estado:
Assu - RN

Ações voluntárias:

Projeto:
Serviço de Atenção Socioassistencial para a
pessoa idosa ( SASPI) - Renovação

▪ Palestras sobre educação financeira.

Público atendido:
Idosos
Contato do responsável pelo voluntariado:
Larissa
(84) 99692-6161

▪ Pílulas de bem-estar em formato de vídeos;

Sugestões do Projeto: não
Itens para doação:
▪

alimentos

Observações importantes: as ações podem ocorrer ás
quintas-feiras.

Norte
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)
Ações voluntárias:
Cidade/Estado:
Iracema - CE

▪

Pílulas de bem-estar em formato de vídeos;

▪

Atividades de socialização com os idosos;

Projeto:
Reabilitação na Terceira Idade – Renovação

▪

Atividades de entretenimento coletivas;

▪

Palestras de educação financeira;

Público atendido:
Idosos

▪

Conversas sobre temas diversos.

Sugestões do Projeto: não;
Itens para doação:

Contato do responsável pelo voluntariado:
José Gildenes Pereira Lima
gildeneslima@hotmail.com
(88) 99755-9715

▪ Fraldas, alimentos e material de fisioterapia.
Observações importantes: horário de atendimento é de
segunda á sexta.

Norte
Como a ação pode acontecer?
Exclusivamente à distância (on-line).
Ações voluntárias:
Cidade/Estado:
Santarém - PA

▪

Pílulas de bem-estar em formato de vídeos;

▪

Atividades de socialização com os idosos;

Projeto:
Bem Viver: Protagonismo da Pessoa Idosa

▪

Atividades de entretenimento coletivas;

▪

Palestras de educação financeira;

Público atendido:
Idosos

▪

Conversas sobre temas diversos.

Sugestões do Projeto: não;
Itens para doação:

Contato do responsável pelo voluntariado:
Roselene Maria Duarte Andrade

▪ Fraldas, alimentos e material de fisioterapia.
Observações importantes: alguns idosos enfrentam
problemas com a falta de acesso a internet, portanto as
atividades podem ser feitas por ligações.

SP Interior I

Como a ação pode acontecer?
Exclusivamente presencial
Ações voluntárias:
▪ Pílulas de bem-estar em formato de vídeos;
▪ Palestras de educação financeira;
▪ Atividades de socialização com os idosos;

Cidade/Estado:
Barueri - SP
Projeto:
Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio
para Idosos – Renovação
Público atendido:
Idosos

▪ Atividades de entretenimento coletivas;
▪ Conversas sobre temas diversos.
Sugestões do Projeto: realização de visitas domiciliares
junto aos técnicos, com o objetivo de realizar atividade
ocupacional junto ao idoso, por exemplo: jogos, pintura
tocar instrumentos musicais entre outras atividades
interativas.
Itens para doação:
▪

Contato do responsável pelo voluntariado:
Luíza Soeiro / Beatriz Ostan
(11) 4198-3833

absorvente geriátrico, itens de higiene pessoal
(shampoo, condicionador, creme hidratante) , cremes
com ácidos graxos (girassol dersani), roupas, toalhas e
fronhas.

Observações importantes: caso as ações sejam presenciais,
voluntários necessitam estar vacinados e cumprir os
protocolos sanitários. Ações podem acontecer de segunda á
sexta, das 8h as 17h.

SP Interior I
Como a ação pode acontecer?
Exclusivamente à distância (on-line).
Ações voluntárias:
Cidade/Estado:
Cajamar- SP

▪ Pílulas de bem-estar em formato de vídeos;

▪ Atividades de entretenimento coletivas;
Projeto:
Vida em Movimento - Renovação

▪ Palestra de educação financeira;

Público atendido:
Idosos

Sugestões do Projeto: não

Contato do responsável pelo voluntariado:
Erik Dias
(11) 94216-3382

Observações importantes: apenas organização e aviso
prévio.

▪ Conversas sobre temas diversos.

Itens para doação: fraldas, moletons, materiais de
artesanato e panos de prato para pintar etc.

SP Interior II
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)
Ações voluntárias:
Cidade/Estado:
Serrana - SP
Projeto:
Fortalecendo a Terceira Idade em Tempos de Crise

▪ Pílulas de bem-estar me formato de vídeo;

▪ Palestras de educação financeira;
▪ Atividades de socialização com os idosos;
▪ Atividades de entretenimento coletivas;
▪ Conversas sobre temas diversos.

Público atendido:
Idosos

Sugestões do Projeto: não
Itens para doação:

Contato do responsável pelo voluntariado:
Cida Marcuci / Fernanda Helena / Raquel Ribeiro
aparemar@hotmail.com / fhsanto@gmail.com /
psicoraquelsr@gmail.com
(16) 99104-0816 / (16) 98191-1911 / (16) 99103-5332

▪ material didático.
Observações importantes: as ações só podem acontecer ás
terças-feiras na parte da tarde.

SP Interior II

Como a ação pode acontecer?

Tanto presencial, tanto à distância (on-line)
Ações voluntárias:
▪ Pílulas de bem-estar me formato de vídeo;
Cidade/Estado:
Serrana - SP

▪ Palestras de educação financeira;
▪ Atividades de socialização com os idosos;
▪ Atividades de entretenimento coletivas;

Projeto:
Meu EnvelheSer - Renovação

▪ Conversas sobre temas diversos.

Público atendido:
Idosos

Itens para doação:

Contato do responsável pelo voluntariado:
Jaqueline / Flávio / Emerson
casadosvelhinhosdeserrana@gmail.com

Sugestões do Projeto: não

▪

fraldas descartáveis e material de limpeza.

Observações importantes: no caso de ações presenciais a instituição
possui um protocolo de no máximo dois voluntários, e que, se
possível estejam vacinados pelo menos com a primeira dose e
mesmo assim seguindo todas as medidas de biossegurança contra a
covid-19 dentro da ILPI. Ainda, às sextas férias no período da manha é
o dia em que toda equipe técnica esta presente na intuição sendo
assim o dia mais viável pois temos idosos com mobilidade reduzida.

SP Interior III
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)
Cidade/Estado:
Leme- SP
Projeto:
Anos Duradouros: Centro de Convivência do
Idoso- Renovação

Público atendido:
Idosos

Ações voluntárias:
▪

Pílulas de bem-estar em formato de vídeos;

▪

Atividades de socialização com os idosos;

▪

Atividades de entretenimento coletivas;

▪

Conversas sobre temas diversos.

Sugestões do Projeto: não;
Itens para doação:

Contato do responsável pelo voluntariado:
Joseane Cristina Francisco Pietro
joseane.pietro@gmail.com
(19) 99388-4950

▪ material didático.
Observações importantes: não.

Sul

Como a ação pode acontecer?
Exclusivamente presencial.
Cidade/Estado:
Esteio - RS

▪

Ações voluntárias:

▪ Atividades de socialização com os idosos;
Projeto:
Idoso em Movimento

▪ Atividades de entretenimento coletivas;

Público atendido:
Idosos

Sugestões do Projeto: não

Contato do responsável pelo voluntariado:
Maria Izabel
dadeteteixeira@gmail.com
(51) 99972-8793

▪ Conversas sobre temas diversos.

Itens para doação: não
Observações importantes: as ações poderão acontecer de
segunda a sexta, nos períodos de 9h as 12h e 13h30 as 17h.

Sul

Como a ação pode acontecer?
Exclusivamente à distância (on-line).
Ações voluntárias:
▪ Pílulas de bem-estar;
▪ Palestras de educação financeira.

Cidade/Estado:
Lages - SC
Projeto:
Viver Melhor no Centro Dia Idoso
Público atendido:
Idosos
Contato do responsável pelo voluntariado:
Ana Cláudia de Oliveira Cândido
cdi.sas@lajes.sc.goc.br
(49) 3019-7516

Sugestões do Projeto: não
Itens para doação:

Alimentos (atualmente atendemos 21 famílias em
situação de extrema vulnerabilidade social). -Material para oficinas de
artesanato- por exemplo: E.V.A (Diversas cores); tesoura escolar sem ponta;
tesouras grandes; tesouras para picotar; cola para EVA; argila; tinta
guache;pincel chato n°0;pincel chato n°4; pincel chato n°10; pincel chato
n°16; telas para pintura 20x20 ; juta; cola cascorez- 1kg; fita cetim 38mm
(coloridas) fita cetim 2 mm; fita cetim 7mm (coloridas); fita de veludo 10mm
(coloridas); botões (diversas cores e tamanhos); tecido algodão; carretel linha
branca; carretel linha preta; carretel linha vermelha; carretel linha azul;
carretel linha verde; agulha para costura; tinta para tecido (Coloridas);
sianinha 5 mm (verde, amarela, vermelho e azul); fio de nylon 25 mm; feltro
(01 metro de cada cor-Branco; preto; vermelho; azul e verde); arame fino para
artesanato (preto e dourado); guirlandas mdf (aro 20cm); olho móvel
3mm;olho móvel 09 mm; TNT; pistola e bastão(fino) cola quente pequena;
barbante de juta 750 metros; pct- balão; estilete 18 mm; barbante colorido
(azul e vermelho); pct- palito de picolé; cx- lápis; cx- caixa de lápis de cor;
apontador; régua; resma folha A4; papel Crepom; fio encerado.

Observações importantes: as ações não poderão acontecer ás quintasfeiras no período vespertino.

Obrigada!
Amanda Duarte
amduarte@santander.com.br

Equipe Voluntariado Santander
voluntariado.santander@mgnconsultoria.com.br
Whatsapp: 11-99673-6810

