Como Fazer:
Show de Talentos

Show de Talentos
Este é o momento de brilhar! Além de mostrar os seus talentos, esta é uma ótima maneira
de entreter e conectar a comunidade, ajudando a tornar mais leve este momento que a
sociedade vive.
Muitas pessoas não possuem acesso à cultura e lazer, sendo essa uma excelente
oportunidade de levar a eles um pouco de arte e emoção.
Além disso, muitas pessoas do público beneficiado tem inúmeros talentos ocultos e que
merecem ser apresentados.

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. Identifique o público
Defina um grupo de interesse e/ou instituições interessadas em oferecer esse tipo de
entretenimento para o público atendido.
2. Utilize as redes sociais para divulgar esta iniciativa.
Para identificar outros voluntários interessados em apoiar, você pode utilizar suas redes
sociais e grupos de Whatsapp, entre amigos, família e sua vizinhança.

3. Defina qual será a ferramenta utilizada para se comunicar com seus beneficiados.
Se a ação não for acontecer de forma presencial, você pode utilizar o WhatsApp, Skype,
Hangouts ou outra plataforma de sua preferência.
4. Busque músicas, poesias, mágicas, piadas, contação de histórias e outros conteúdos
que promovam alegria e descontração.
Faça uma apresentação do seu talento para o público presente. Se você sabe cantar, cante;
se é ótimo em culinária, prepare um prato criativo; se toca algum instrumento, prepare um
repertório incrível, se dança, prepare uma apresentação. Seja criativo!
5. Oportunize que os beneficiários participem!
Para tornar este evento ainda mais animado, você pode convidar os participantes para que
eles apresentem também seus talentos. Desafie-os a soltar a voz, contar piadas, recitar
uma poesia.
6. Estimule-os a dar o seu melhor!
Se possível, proponha um grupo de jurados para dar notas e avaliar de forma descontraída
as apresentações. Esses jurados podem ser aquelas pessoas mais tímidas e que não querem
se apresentar. Dessa forma, de alguma maneira eles também participarão ativamente da
atividade.
7. 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

