Como Fazer: Juntos pela
Educação

Juntos pela Educação
A pandemia causada pela Covid-19 trouxe consigo grandes desafios! Desde o início do
isolamento social, toda a rede de educação precisou se adaptar ao ensino a distância.
Acontece que, numa realidade com tanta diferença social como a brasileira, o acesso à
tecnologia e a condições adequadas de estudos em casa não é algo viável para todos os
estudantes.
Uma pesquisa da Unicef, feita em novembro de 2020, mostrou que 3,7 milhões de
estudantes matriculados, entre 6 e 17 anos, não tiveram acesso a atividades escolares e
não conseguiram estudar em casa.
Já o percentual de alunos sem motivação para estudar chegou a 54%, em setembro do
mesmo ano (Instituto Datafolha - Fundação Lemann, Itaú Social e Imaginable Futures).
Algumas escolas, após 1 ano e meio de ensino remoto, estão retomando as atividades
presenciais e, muitos alunos, após tal período, apresentam sérias dificuldades de
aprendizado.
O voluntariado pode atuar principalmente nesse percentual de crianças e jovens sem
motivação, muitas vezes causada pela dificuldade de aprendizado nesse novo formato de
aulas online ou pelo retorno das aulas presenciais após tanto tempo, ou até mesmo pela
falta de perspectiva para o futuro.
A educação não pode parar! Dedique seu tempo e conhecimento para ajudar alunos de
diversas idades a enfrentar os desafios nos estudos. Vamos juntos pela Educação!

Público beneficiado
Crianças, adolescentes e até mesmo adultos, especialmente os alunos de EJA – educação
para jovens e adultos.

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, Instagram, entre
outros, que sejam de fácil acesso aos beneficiados;

• Disposição para compartilhar o conhecimento;
• Respeito pelo tempo de aprendizado de cada aluno;
• Vontade de fazer a diferença.

Como fazer:
1. Escolha um conhecimento para compartilhar.
Defina os temas que irá tratar a partir das disciplinas 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 oferecida 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.
Oportunize ao aluno um momento para que ele possa expor suas dúvidas.
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 outras dúvidas que ele tenha
futuramente.

3. Divulgue esta iniciativa em sua rede!
Para identificar outros voluntários interessados em apoiar, você pode utilizar suas redes
sociais e grupos de Whatsapp, entre amigos, família e sua vizinhança.
4. Defina o formato que irá utilizar:
• 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) gratuitos,
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.
5. Escolha uma ferramenta
Se a ação não acontecer de forma presencial, defina qual será a ferramenta utilizada para
se comunicar com o aluno. Pode ser utilizado WhatsApp, Skype, Hangouts ou outra
plataforma de sua preferência para realizar a transmissão. Você também pode gravar aulas
em vídeo e disponibilizá-las no Youtube.
6. Controle de participantes
Tenha um controle de quantas pessoas participaram das suas aulas ou da quantidade de
visualizações nos vídeos publicados, assim você saberá quantas pessoas foram beneficiadas
por esta iniciativa.
7. Peça avaliação
Peça para as pessoas avaliarem as suas aulas para saber onde você pode melhorar.
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

