
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como Fazer: 

Compartilhando 

Habilidades 



 

 

 

 

 

Compartilhando Habilidades 
 

Todos nós temos alguma habilidade ou conhecimento que pode ser compartilhado. Existem 

várias pessoas que se interessam por determinados assuntos e atividades, mas que, 

infelizmente, não têm acesso a elas.  

 

Por meio de  ação de voluntariado você pode atuar como palestrante ou instrutor, 

apresentando um tema e orientando os beneficiários acerca daquela temática. 

 

De conhecimentos em idiomas à receita de bolo da família, todos temos um talento que 

podemos dividir com os outros, por isso, aproveite as ações de voluntariado e compartilhe 

seus conhecimentos entretendo e promovendo o desenvolvimento de sua comunidade.  
 

  

Público beneficiado 
 

Comunidade em geral. 

 

 

O que você irá precisar: 
 

• Se a ação for online, computador ou celular com acesso à internet, bem como 

aplicativos de comunicação, como WhatsApp, Microsoft Teams, entre outros, que 

sejam de fácil acesso aos beneficiados  

• Os demais materiais são específicos, de acordo com o tipo de habilidade que deseja 

compartilhar. 

 

 

Como fazer: 
 

1.  Defina o tema que deseja tratar: 

 

São inúmeras as possibilidades: ofereça aulas de artesanato, culinária, música, fotografia, 

marketing, escrita, entre outras. 

 

2. Crie um roteiro: 

 

• Apresente-se e fale sobre sua habilidade. 



 

 

 

 

• Apresente o que você vai ensinar e o que você espera que as pessoas aprendam. 

• 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. 

• Faça um fechamento da sua apresentação retomando os principais pontos 

abordados e até onde você desejava levar o seu público. 

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

 

3. Separe os materiais 

 

Já deixe separado e organizado o que você vai utilizar para facilitar sua apresentação 

(objetos, ferramentas, utensílios e todo tipo de material necessário para demonstrar as 

suas habilidades).  

 

4. Escolha de ferramenta 

 

Se a ação não for realizada de forma presencial, utilize ferramentas como WhatsApp, 

Skype, Hangouts ou outra plataforma de preferência para realizar a transmissão. 

 

5. Controle de participantes 

 

Mantenha um controle do número de participantes nas atividades realizadas ou da 

quantidade de visualizações nos vídeos publicados, assim você saberá quantas pessoas 

foram beneficiadas por esta iniciativa. 

 

6. 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. 

 

7. Forneça um material de suporte 

 

Se possível, ao final do encontro, compartilhe algum material base que possibilite ao 

beneficiário continuar desenvolvendo as habilidades que foram objeto do workshop. Essa é 

uma ótima forma de estimulá-lo a colocar em prática o que aprendeu. 

 

Confira algumas ideias de habilidades a serem compartilhadas: 

 

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

 



 

 

 

 

✓ Você é habilidoso para confecção de peças de artesanato? Ensine atividades que 

façam o reaproveitamento de embalagens. 

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

✓ Você sabe fazer crochê ou bordar? Ensine a técnica de itens simples que ele possa, 

inclusive, vender.  

✓ Domina a utilização de redes sociais? Ensine funções básicas e úteis que podem 

auxiliar o beneficiário na divulgação de conteúdos. 

 

8. Registre sua ação na plataforma de voluntariado! 

 

É muito importante para a Equipe do Programa de Voluntariado Santander que as ações 

sejam registradas na nossa plataforma, assim conseguimos visualizar o impacto do 

trabalho realizado pelos voluntários.  

 

Por isso, ao realizar sua ação entre em www.voluntariadosantander.com.br e clique em 

CRIAR AÇÃO. Depois da ação criada, você deverá preencher um relatório para nos informar 

os voluntários presentes, número de pessoas que você beneficiou com sua ação, horas 

dedicadas ao trabalho voluntário e quantas palestras você fez. É super simples e o registro 

da ação contabiliza na habilidade de Participações Sociais do Influenciador 5.0! 

 

Dúvidas? 

E-mail: voluntariado.santander@mgnconsultoria.com.br 

Whatsapp: 11-99673-6810 

http://www.voluntariadosantander.com.br/
mailto:voluntariado.santander@mgnconsultoria.com.br

