VOLUNTARIADO
EM PROJETOS DO

Introdução

Consolidamos neste documento todos os projetos apoiados pelo Programa Amigo de Valor
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 jovens e adultos. Mesmo que o 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.

▪

Pílulas de conhecimento em formato de vídeos Educativos - 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.

▪

Oficina de Currículo e Orientação para entrevistas de Emprego - essa atividade pode acontecer com jovens e adultos. Mesmo que o 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.

▪

Conversas sobre temas diversos como, habilidades comportamentais, o uso das redes sociais na busca por oportunidades de emprego, entre outros - essa atividade
pode acontecer com jovens e adultos. Mesmo que o 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.

▪

Reforço Escolar - essa atividade pode acontecer com crianças e adolescentes. A organização deverá orientar os voluntários de quais as necessidades das crianças e
adolescentes para que os voluntários avaliem se conseguirão executar a atividade.

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?
Cidade/Estado:
Campo Alegre - AL

▪

Exclusivamente Presencial;

Ações voluntárias:
▪ Palestras de educação Financeira;

Projeto:
Projeto Fortalecendo Laços - Renovação
Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 193 (03 a 18 anos)
Contato do responsável pelo voluntariado:
janainamatias90@gmail.com

▪ Conversas sobre temas diversos;

Sugestões do Projeto: ações lúdicas;

Itens para doação: não
Observações importantes: nenhuma.

Base

Como a ação pode acontecer?
Cidade/Estado:
Capela - AL

Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Ações voluntárias:
▪ Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

Projeto:
Caminho Para O Futuro/Renovação
Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 108 (04 a 18 anos)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Letícia Maria Marques Padilha
82- 99670-1177

Sugestões do Projeto: não;

Itens para doação: não
Observações importantes: nenhuma.

Centro Oeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Estreito - MA

Ações voluntárias:
▪ Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;
▪ Palestras de educação financeira;

Projeto:
Crianças e Adolescentes Em Busca de
Melhores Condições Para Viver/Reviver
Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 257 (07 a 18 anos)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Alciane Faria Cardili
alcianesilca@hotmail.com

▪ Conversas sobre temas diversos;
▪ Reforço escolar.
Sugestões do Projeto: não;

Itens para doação:
▪ alimentos e materiais de higiene.
Observações importantes: as orientações podem acontecer ás terçasfeiras e quintas-feiras no período matutino e vespertino.

Centro Oeste
Como a ação pode acontecer?
▪

Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Ações voluntárias:
Cidade/Estado:
Ituiutaba - MG
Projeto:
Conviver
Público atendido:
Crianças, adolescentes e jovens
Número de beneficiados: 200 (07 a 18 anos)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Ludmylla Arantes de Andrade
clinicamentacor@gmail.com
(34) 99973-9900

▪ Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;
▪ Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;
▪ Palestras de educação financeira;
▪ Conversas sobre temas diversos;
▪ Reforço escolar.
Sugestões do Projeto: não;

Itens para doação:
▪ alimentos não perecíveis.
Observações importantes: as ações podem acontecer de segunda a
sexta , e se possível, podemos adequar aos finais de semana para
atender as demandas.

Centro Oeste
Como a ação pode acontecer?
▪

Cidade/Estado:
Morrinhos - GO

Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Ações voluntárias:
▪ Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;
▪ Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;

Projeto:
Construindo Sonhos, Transformando O
Amanhã/Renovação
Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 110 (04 a 18 anos)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Daiane Pereira Silva
(64) 99203-9320

▪ Palestras de educação financeira;
▪ Conversas sobre temas diversos;
▪ Reforço escolar.
Sugestões do Projeto: não;

Itens para doação:
• alimentos e material didático.
Observações importantes: não.

Centro Oeste
Como a ação pode acontecer?
▪

Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Ações voluntárias:
Cidade/Estado:
Várzea Grande - MT
Projeto:
Solidarizar Para Compartilhar
Público atendido:
Crianças, adolescentes, jovens, adultos e
idosos
Número de beneficiados: 207 (04 a 30 anos ou
mais)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Wanderson Magalhães
(65) 99254-1307

▪ Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;
▪ Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;
▪ Palestras de educação financeira;
▪ Conversas sobre temas diversos.
Sugestões do Projeto: atentar-se ao fuso horário em relação ao
agendamento das ações.

Itens para doação:
▪ alimentos (lanches ) para os dias das ações.
Observações importantes: não.

Centro Oeste

Como a ação pode acontecer?
Cidade/Estado:
Várzea Grande - MT

▪

Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Ações voluntárias:
▪ Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

Projeto:
Movimentação Cultural
Público atendido:
Crianças, adolescentes, jovens e adultos
Número de beneficiados: 167 (03 a 30 anos ou
mais)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Sirlei Araújo de Faria Silva
Sirlei.adv1@hotmail.com
(65) 99965-2036

Sugestões do Projeto: abertos a construir em conjunto com a equipe
de voluntários.

Itens para doação:
▪ cestas básicas para as famílias e material didático para as crianças.
Observações importantes: ‘’vamos construir os dias juntos para que
fique melhor para todos.’’

Minas Gerais
Como a ação pode acontecer?
▪

Exclusivamente presencial;

Ações voluntárias:
Cidade/Estado:
Pará de Minas - MG
Projeto:
Projeto Salesianos: Um Mundo Melhor em
Nossas mãos/Renovação
Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 156 (04 a 18 anos)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Ana Paula
(37) 99915-4198

▪ Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;
▪ Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;
▪ Conversas sobre temas diversos.
Sugestões do Projeto: Café com bate-papo ou piquenique: pode-se
propor um tema e os voluntários durante ou após o bate-papo,
podem servir um lanche para as crianças e adolescentes. Visita dos
adolescentes que participam do curso em preparação para o primeiro
emprego numa agência do Santander no Pará de Minas.

Itens para doação:
▪

Alimentos e material didático.

Observações importantes: As ações só podem acontecer de segunda á
quarta das 8h30 as 10h30 e das 14h as 16h.

Minas Gerais

Como a ação pode acontecer?
▪

Cidade/Estado:
Ubá- MG
Projeto:
Incluir Para o Amanhã/Renovação
Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 105 (07 a 18 anos)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Júlia Andreia Rodrigues Santos
juliaandreia@yahoo.com.br
(32) 98813-8885

Exclusivamente presencial;

Ações voluntárias:
▪ Reforço escolar.
▪ Sugestões do Projeto: Atendimento com fonoaudiólogo e
atendimento psiquiátrico.

Itens para doação:
▪

Material didático para ser utilizado durante o reforço escolar

Observações importantes: Respeitar os horários estipulados pela
instituição.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Caruaru - PE

Ações voluntárias:
▪

Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

▪

Palestras de educação financeira;

Projeto:
Ciranda da Vida/Renovação

▪

Conversas sobre temas diversos.

Público atendido:
Crianças, adolescentes e jovens
Número de beneficiados: 250 (04 a 30 anos ou
mais)

Itens para doação:

Contato do responsável pelo voluntariado:
Rosa Maria de Arruda Morais

Sugestões do Projeto: não;

▪ utensílios domésticos (copos, pratos, talheres).
Observações importantes: A COMVIVA solicita que os visitantes e
voluntários assinem a notificação de entendimento e política proteção
a criança e ao adolescente, instrumento que normatiza a relação de
colaboradores , trabalhadores, estagiários, voluntários e quaisquer
outros envolvidos na relação direta ou indireta com as crianças e
adolescentes atendidos pela COMVIVA, tendo como objetivo,
minimizar as relações de abuso.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Caruaru - PE

Ações voluntárias:
▪

Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

▪

Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;

Projeto:
Fortalecer Para Proteger/Renovação

▪

Palestras de educação financeira;

▪

Conversas sobre temas diversos;

Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 43 (03 a 18 anos)

▪

Reforço escolar.

Contato do responsável pelo voluntariado:
Nayara Leite de Freitas
psealtacomplexidadecaruaru@gmail.com
(81) 99838-2610

• roupas, calçados e brinquedos.

Sugestões do Projeto: não;

Itens para doação:

Observações importantes: observar a quantidade de voluntários em
virtude da pandemia e protocolos sanitários, respeitar e garantir o
sigilo de imagem dos assistidos.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Cruz do Espírito Santo
- PB
Projeto:
Programa CAE: Centro de Atendimento
Especializado-Renovação
Público atendido:
Crianças, adolescentes, jovens e adultos
Número de beneficiados: 150 (04 a 30 anos ou
mais)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Antônia Batista da Silva
(83) 98200-6246

Ações voluntárias:
▪

Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

▪

Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;

▪

Palestras de educação financeira;

▪

Conversas sobre temas diversos.

Sugestões do Projeto: não;

Itens para doação:
▪ cestas básicas e material de higiene para familiares e
atendidos mais carentes.
Observações importantes: as ações podem acontecer nas quartas
e sextas, entre 8h e 16h.

Nordeste

Como a ação pode acontecer?
Cidade/Estado:
Feira Nova - PE

Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Ações voluntárias:
▪

Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

Projeto:
Esporte Educacional-Caminhos de Cidadania
/Renovação

▪

Reforço escolar.

Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 100 (04 a 18 anos)

Itens para doação:

Contato do responsável pelo voluntariado:
José Marcionilo

Sugestões do Projeto: não;

▪ alimentos, material didático e material de higiene.
Observações importantes: não;

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Ações voluntárias:
Cidade/Estado:
Glória do Goitá - PE
Projeto:
Meninas e Meninos da Alegria/Renovação
Público atendido:
Crianças, adolescentes e jovens
Número de beneficiados: 177 (07 a 30 anos ou
mais)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Leonildo Moura
(81) 99508-0660 / (81) 99462-9738
(81) 3658-1273

▪

Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

▪

Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;

▪

Palestras de educação financeira ;

▪

Conversas sobre temas diversos;

▪

Reforço escolar.

Sugestões do Projeto: oficinas de leitura, produção textual e
fotografia.

Itens para doação:
▪ Roupa de frio, materiais esportivos, livros infantis, brinquedos e
equipamentos tecnológicos para educação á distância (celular,
notebook).
Observações importantes: as atividades devem acontecer,
preferencialmente, ás terças e quintas-feiras pela manhã ou a tarde;
ou aos sábados a tarde.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Ibimirim - PE
Projeto:
Minha Cidade, Minha Imagem/Renovação

Ações voluntárias:
▪

Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

▪

Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;

▪

Palestras de educação financeira ;

▪

Conversas sobre temas diversos.

Público atendido:
Adolescentes
Número de beneficiados: 45 (12 a 18 anos)

Sugestões do Projeto: consciência ambiental, trabalho em equipe e
sustentabilidade.

Contato do responsável pelo voluntariado:
Janeilma Galdino da Silva
janeilmagaldino@gmail.com
(87) 98841-9320

• alimentos e material didático.

Itens para doação:

Observações importantes: não;

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Lagoa Do Itaenga - PE
Projeto:
Catavento-Mobilização Social Contra o
Trabalho Infantil/Renovação

Ações voluntárias:
▪

Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

▪

Conversas sobre temas diversos;

▪

Reforço escolar.

Sugestões do Projeto: não

Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 82 (04 a 18 anos)

Itens para doação:

Contato do responsável pelo voluntariado:
Maciel Edvaldo de Lima Silva
(81) 99199-1658

Observações importantes: o projeto Catavento é executado apenas
nas sextas, sábados, domingos e segundas-feiras.

▪ alimentos e material didático (basicamente, todo tipo de doação é
bem vinda, para os assistidos e familiares desses assistidos).

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Mossoró - RN
Projeto:
Histórias Das Estórias: Trilhando Um Novo
Final Através De Medidas Socioeducativas
Público atendido:
Adolescentes, jovens e adultos
Número de beneficiados: 32 (15 a 29 anos)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Antônio Cristiano da Silva
a.cristiano.silva1@gmail.com

Ações voluntárias:
▪

Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

▪

Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;

▪

Conversas sobre temas diversos;

▪

Reforço escolar.

Sugestões do Projeto: temas relacionados a saúde e redução de
danos.

Itens para doação:
▪ alimentos, material didático, roupas e produtos de higiene.
Observações importantes: as ações podem ocorrer ás segundas e
terças-feiras na parte da tarde ou sextas-feiras pela manhã.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Palmares- PE
Projeto:
Recriando Laços/Renovação
Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 63 (03 a 18 anos)
Contato do responsável pelo voluntariado:
José Henrique de Lima Silva

Ações voluntárias:
▪

Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

▪

Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;

▪

Palestras de educação financeira;

▪

Conversas sobre temas diversos;

▪

Reforço escolar.

Sugestões do Projeto: terapia (virtual ou on-line)

Itens para doação: a instituição aceita todo tipo de doação.
Observações importantes: comunicação antecipada e conscientização
de que não podem divulgar imagens.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Paulista- PE

Ações voluntárias:
▪

Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

▪

Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;

Projeto:
Ciranda- Uma Evolução Para A Vida/Renovação

▪

Palestras de educação financeira;

▪

Conversas sobre temas diversos;

Público atendido:
Adolescentes e jovens
Número de beneficiados: 28 (12 a 29 anos)

▪

Reforço escolar.

Contato do responsável pelo voluntariado:
Rosemary Santos
rosimaryssantos@outlook.com.br
(81) 98843-7750

▪ notebooks e computadores para usar em sala de informática que
está sendo construída atualmente.

Sugestões do Projeto: não;

Itens para doação:

Observações importantes: horário de funcionamento é de segunda á
sexta, das 13h as 18h.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Ações voluntárias:
Cidade/Estado:
Paulista- PE
Projeto:
Projeto Educacional Maná Do Céu/Renovação
Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 25 (0 a 14 anos)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Ana Valéria
(81) 98796-2603

▪

Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

▪

Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;

▪

Palestras de educação financeira;

▪

Conversas sobre temas diversos;

▪

Reforço escolar.

Sugestões do Projeto: não;

Itens para doação:
▪ alimentos não perecíveis, roupas para crianças e adultos (usadas
ou novas), toalhas de banho, lençóis, colchas, pijamas para
crianças de 1 a 14 anos, resmas de papel A4, lápis de cor, hidrocor,
livros paradidáticos.
Observações importantes: melhor horário para a ação seria no período
da tarde.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Paulista- PE
Projeto:
Projeto Transformando Realidade/Renovação
Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 121 (04 a 18 anos)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Manoel Barbosa Da Silva
mjbs1987@hotmail.com
(81) 99935-3466

Ações voluntárias:
▪

Palestras de educação financeira;

▪

Conversas sobre temas diversos;

▪

Reforço escolar.

Sugestões do Projeto: não;

Itens para doação:
▪ alimentos e material didático.
Observações importantes: disponibilidade de segunda á quinta, no
período da manhã ou da tarde.

Nordeste

Como a ação pode acontecer?
Cidade/Estado:
Pesqueira- PE

Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Ações voluntárias:
▪

Projeto:
Casa De Acolhimento Institucional – Criança e
Adolescente: Acolher Para Proteger/Renovação
Público atendido:
Crianças, adolescentes e jovens
Número de beneficiados: 2 (07 a 14 anos)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Maria de Fátima Miranda Galindo
(87) 99167-4383

Reforço escolar.

Sugestões do Projeto: não;

Itens para doação:
▪ material didático (para realização de de arte terapia e atividades
lúdicas).
Observações importantes: disponibilidade de segunda á sexta pela
manhã.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Pesqueira- PE
Projeto:
Prevenção e Ação Em Movimento
Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 200 (04 a 18 anos)

Ações voluntárias:
▪

Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

▪

Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;

▪

Palestras de educação financeira;

▪

Conversas sobre temas diversos.

Sugestões do Projeto: apoio e acolhimento psicossocial.

Itens para doação:
▪

Contato do responsável pelo voluntariado:
Maria Das Dôres Cordeiro Estevão
(87) 99144-4582

alimentos, material de limpeza e higiene básica, material
didático.

Observações importantes: as ações podem acontecer nas terças e
quistas no período da manhã e tarde com programação em parceria
com a organização e disponibilidade dos voluntários.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Pesqueira- PE

Ações voluntárias:
▪

Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

▪

Conversas sobre temas diversos.

Projeto:
Voo Livre /Renovação

Sugestões do Projeto: não.

Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 180 (0 a 18 anos)

▪ máscara cirúrgica descartável, tocas cirúrgicas descartáveis, luvas
de procedimento cirúrgico descartável, aventais cirúrgicos
descartáveis e álcool 70%.

Contato do responsável pelo voluntariado:
Danielle Bezerra Calado
coordenacaogeralpode@gmail.com
(87) 98808-5459

Itens para doação:

Observações importantes: quando a atividade for presencial e coletiva,
consideramos o limite de até 30 participantes (incluindo os
facilitadores e responsáveis pela infraestrutura do evento) por conta
da ainda presente pandemia de Covid-19.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Picuí- PB
Projeto:
Núcleo de Apoio a Criança e ao Adolescente –
Necad/Renovação
Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 10 (07 a 18 anos)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Kailes Lucena de Macedo
(83) 98180-0923

Ações voluntárias:
▪

Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

▪

Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;

▪

Conversas sobre temas diversos.

Sugestões do Projeto: não.

Itens para doação:
▪ absorventes íntimos, roupas e alimentos.
Observações importantes: melhor dia para realização da ação é na
quarta-feira

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Ações voluntárias:
Cidade/Estado:
Serra Talhada- PE
Projeto:
Enfrentamento ás Drogas: Uma Proposta de
Intervenção Social/Renovação

▪

Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

▪

Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;

▪

Palestras de educação financeira;

▪

Conversas sobre temas diversos;

▪

Reforço escolar.

Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 22 (14 a 18 anos)

Sugestões do Projeto: atividades que contemplem a prática esportiva
de cultura e lazer.

Contato do responsável pelo voluntariado:
Edilene Lopes
caud@serratalhada.pe.gov.br
(87) 99644-5558

▪ roupas e acessórios.

Itens para doação:

Observações importantes: não.

Nordeste
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Serra Talhada- PE

Ações voluntárias:
▪

Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

▪

Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;

Projeto:
Gerando Oportunidades Para Um Futuro
Melhor/Renovação

▪

Palestras de educação financeira;

▪

Conversas sobre temas diversos;

Público atendido:
Adolescentes
Número de beneficiados: 18 (15 a 18 anos)

▪

Reforço escolar.

Contato do responsável pelo voluntariado:
Patrícia Silva
Creas.mse@serratalhada.pe.gov.br
(87) 99904-5924

▪ alimentos e material didático.

Sugestões do Projeto: oficinas de práticas esportivas

Itens para doação:

Observações importantes: o projeto funciona de segunda á sexta
durante o horário comercial.

Norte
Como a ação pode acontecer?
▪

Cidade/Estado:
Barbalha - CE
Projeto:
Casa de Acolhimento – Colhendo
Futuros/Renovação
Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 12 (03 a 18 anos)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Zulene Azevedo

Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Ações voluntárias:
▪ Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;
▪ Conversas sobre temas diversos.
Sugestões do Projeto: não;

Itens para doação:
▪ roupas e material didático.
Observações importantes: não

Norte
Como a ação pode acontecer?
▪

Cidade/Estado:
Barcarena - PA

Exclusivamente presencial

Ações voluntárias:
▪ Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;
▪ Palestras de educação financeira;

Projeto:
Vida Nova Com Cidadania e Renovação

▪ Reforço escolar.

Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 252 (04 a 18 anos)

Itens para doação:

Contato do responsável pelo voluntariado:
Francinéia Texeira Dias / Emanuela Coelho Braga
semas@semasbarcarena.com /
projetovncc@gmail.com
(91) 98415-1660 / (91) 98383-9221

Sugestões do Projeto: não;

▪ data show e tela.
Observações importantes: ações ás sextas-feiras pela manhã são mais
viáveis

Norte
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Maracanaú- CE

Ações voluntárias:
▪ Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

▪ Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;

Projeto:
28 Anos do Eca: Protagonismo e Reafirmação
de Direitos

▪ Conversas sobre temas diversos;
▪ Palestras de educação financeira;

Público atendido:
Crianças, adolescentes e jovens
Número de beneficiados: 65 (03 a 29 anos)

▪ Reforço escolar.

Contato do responsável pelo voluntariado:
Carlos Alexsander Lima Ferreira
(85) 98401-2066

tecnológicos e mobiliários.

Sugestões do Projeto: não;

Itens para doação: materiais: esportivos, didáticos, lúdicos,
Observações importantes: não

Norte

Como a ação pode acontecer?
▪

Cidade/Estado:
Santarém- PA

Exclusivamente presencial

Ações voluntárias:
▪ Reforço escolar.

Projeto:
Acolher Para Proteger
Público atendido:
Crianças e adolescentes Número de
beneficiados: 23 (03 a 29 anos)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Roselene Maria Duarte

Sugestões do Projeto: não;

Itens para doação:
▪ roupas e material didático.
Observações importantes: não

PARANÁ & SC NORTE

Como a ação pode acontecer?
Cidade/Estado:
Blumenau - SC
Projeto:
Renovação Programa Entra21 - Blusoft
Público atendido:
Adolescentes, jovens e adultos
Número de beneficiados: 333 (15 anos pra cima)

Exclusivamente à distância (online)

Ações voluntárias:
▪

Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos

▪

Conversas sobre temas diversos.

Sugestões do Projeto: Formato online não "ao vivo" para podermos
encaixar nas programações das aulas conforme melhor para o
cronograma.;

Itens para doação: não
Observações importantes: não.

Contato do responsável pelo voluntariado:
Ana Gabriela Treis - Coordenadora Administrativa
E-mail: administrativo@blusoft.org.br ou 47 98802-7919

Rio de Janeiro

Como a ação pode acontecer?
Cidade/Estado:
Araruama- RJ

Exclusivamente á distância (on-line)

Ações voluntárias:
▪

Reforço escolar.

Projeto:
Projeto Casa Lar Acolhedor Resgatando Sonhos

Sugestões do Projeto: não;

Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 0 (sem faixa etária
estimada)

▪ alimentos.

Contato do responsável pelo voluntariado:
Denise
(22) 98161-0477

Itens para doação:

Observações importantes: as ações só podem acontecer ás quintasfeiras.

Rio de Janeiro

Como a ação pode acontecer?
Cidade/Estado:
Petrópolis- RJ

Exclusivamente presencial

Ações voluntárias:
▪

Reforço escolar;

Projeto:
Persevere – Amigo de Valor

▪

Conversas sobre temas diversos.

Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 53 (11 a 14 anos)

Itens para doação:

Contato do responsável pelo voluntariado:
Carmen Lúcia Gonçalves da Silva
carmencharbel@gmail.com

Observações importantes: não.

Sugestões do Projeto: não;

▪ leite e achocolatado para o lanche das crianças, material de
papelaria (folha A4, caneta de quadro branco, = e apagador para
quadro branco).

SP Interior I
Como a ação pode acontecer?
▪

Exclusivamente á distância (on-line)

Ações voluntárias:
Cidade/Estado:
Barueri- SP
Projeto:
Renovação Do Projeto De Acolhimento Afetivo
Público atendido:
Adolescentes
Número de beneficiados: 15 (15 a 18 anos)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Yula Moreira / Tânia Guerra
sads.psespecial@barueri.sp,gov.br /
sadsespecial1@barueri.sp.gov.br

▪ Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;
▪ Palestra de educação financeira;
▪ Conversas sobre temas diversos.
Sugestões do Projeto: não

Itens para doação: não.
Observações importantes: como se trata de um serviço de
acolhimento institucional para crianças e adolescentes, não pode
ocorrer divulgação de imagem ou nome dos assistidos.

SP Interior I
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Taquarituba- SP
Projeto:
Projeto Brincando e Aprendendo – Renovação
Público atendido:
Crianças
Número de beneficiados: 419 (0 a 06 anos)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Mari L. Picelli / Neucilene Wenzel / Valéria R. Benini
(14) 99641-1108 / (14) 99661-2447
(14) 98181-1762

Ações voluntárias:
▪ Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos.
Sugestões do Projeto: desenvolvimento de atividades direcionadas a
arte, esporte, cultura e música.

Itens para doação:
▪ alimentos, material didático, material pedagógico, jogos e
brinquedos, roupas, material de higiene e limpeza.
Observações importantes: as atividades podem acontecer em
qualquer dia da semana, contanto que aconteçam de manhã dás 8h ás
10h e a tarde dás 13h ás 15h.

SP Interior II

Como a ação pode acontecer?
Cidade/Estado:
Espirito Santo do
Pinhal - SP
Projeto:
Olhando Para o Futuro
Público atendido:
Adolescentes e adultos
Número de beneficiados: 50 (14 a 30 anos ou mais)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Geiza Cristiane Ferrari Miranda / Elaine Cristina de
Oliveira da Silva Atanazio
educandariodepinhal@hotmail.com
(19) 99340-2692 / (19) 99764-1782

▪

Exclusivamente presencial

▪

Ações voluntárias:

▪ Oficina de currículo e orientação sobre entrevista de emprego.
Sugestões do Projeto: não

Itens para doação:
▪ material de limpeza e higiene básica
Observações importantes: as ações só podem acontecer ás segundas,
terças ou quartas-feiras , entre 13h e 17h.

SP Interior II

Como a ação pode acontecer?
Cidade/Estado:
Santa Rita do Sapucaí
- MG
Projeto:
Resgatando Valores - Renovação
Público atendido:
Crianças
Número de beneficiados: 62 (04 a 11 anos)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Hermínia Helena de Morais
herminiahelena@yahoo.com
(35) 98847-0136

▪

Exclusivamente presencial

▪

Ações voluntárias:

▪ Reforço escolar.
Sugestões do Projeto: não

Itens para doação:
▪ celulares, tablets ou similares para facilitar a comunicação das
crianças com o projeto, especialmente nos períodos em que não é
possível a interação presencial.
Observações importantes: as ações podem acontecer de segunda á
quinta, dás 8h ás 11h30 ou dás 13h ás 17h.

SP Interior II
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Serrana - SP
Projeto:
Casa Funcional Transformando a Deficiência
em Eficiência
Público atendido:
Crianças, adolescentes, jovens e adultos
Número de beneficiados: 93 (0 a 30 anos ou mais)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Hermínia Helena de Morais
herminiahelena@yahoo.com
(35) 98847-0136

▪

Ações voluntárias:

▪ Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;
▪ Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;
▪ Palestras de educação financeira;
▪ Conversas sobre temas diversos.
Sugestões do Projeto: não

Itens para doação:
▪ alimentos, luvas descartáveis, produtos de higiene pessoal,.
Observações importantes: as ações podem acontecer de segundas e
quartas de manhã e terça-feira á tarde.

SP Interior II
Como a ação pode acontecer?

Cidade/Estado:
Serrana - SP

▪

Exclusivamente presencial

▪

Ações voluntárias:

▪ Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;
▪ Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;

Projeto:
Fortalecer é Transformar –Renovação

▪ Conversas sobre temas diversos;

Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 70 (06 a 18 anos)

Sugestões do Projeto: não

Contato do responsável pelo voluntariado:
Marcela / Vanessa
(16) 99164-7479 / (16) 99631-3191

▪ Reforço escolar.

Itens para doação:
▪ alimentos, materiais de limpeza, e materiais didáticos.
Observações importantes: as ações podem acontecer de segunda á
sexta dás 8h ás 11h ou dás 13h ás 16h. Já as ações com familiares
precisam acontecer após ás 18h30.

SP Interior II
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Ações voluntárias:
Cidade/Estado:
Varinha- MG
Projeto:
Adequação do Centro de Atendimento
Educacional Especializado – CAEE
Público atendido:
Crianças, adolescentes, jovens e adultos
Número de beneficiados: 122 (0 a 30 anos ou mais)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Zilbele Cruz de Miranda Aquino
ziaquino13@gmail.com
(35) 99272-3978

▪ Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;
▪ Oficina de currículo e orientação para entrevista de emprego;
▪ Palestras de educação financeira;
▪ Conversas sobre temas diversos;
▪ Reforço escolar.
Sugestões do Projeto: não

Itens para doação:
▪ alimentos, material didático, jogos pedagógicos e de tecnologia
assistida, equipamentos para estimulação de bebês (TEA –
Transtorno Espectro Autista) e materiais para escritório.

Observações importantes: as ações podem acontecer ás quintas nos
horários matutinos das 8h ás 11h e no período da tarde dás 14h ás
17h.

SP Interior III

Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Leme- SP

Ações voluntárias:
▪

Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

Projeto:
Fortalecendo a Cidadania - Renovação

▪

Oficina de currículos e orientação sobre entrevistas de emprego;

▪

Palestras de educação financeira;

Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 600 (07 a 11 anos)

▪

Conversas sobre temas diversos;

▪

Reforço escolar.

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

Itens para doação:

Sugestões do Projeto: não;

▪ material didático.
Observações importantes: não.

SP Interior III

Como a ação pode acontecer?
Cidade/Estado:
Pirajuí- SP
Projeto:
Ressignificação da Dependência Infanto juvenil
– Renovação
Público atendido:
Crianças, adolescentes e jovens
Número de beneficiados: 12 (12 a 29 anos)

Exclusivamente presencial

Ações voluntárias:
▪

Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

▪

Oficina de currículos e orientação sobre entrevistas de emprego;

▪

Conversas sobre temas diversos.

Sugestões do Projeto: não;

Itens para doação: não.
Observações importantes: não.

Contato do responsável pelo voluntariado:
Franciny Monteiro Silva
(14) 3572-2450

SP Metro I
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Peruíbe- SP

Ações voluntárias:
▪ Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;
▪ Oficina de currículos e orientação para entrevista de emprego;

Projeto:
Projeto Espaço Amigo/Verde

▪ Palestra de educação financeira;

Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 220 (06 a 29 anos)

▪ Reforço escolar.

Contato do responsável pelo voluntariado:
Lúcia Cortez
(13) 99674-2200

▪ Conversas sobre temas diversos;

Sugestões do Projeto: não

Itens para doação:
▪ roupas, alimentos e material pedagógico.
Observações importantes: não

Sul

Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Bagé- RS

Ações voluntárias:

Projeto:
Renovação do Centro de Referência Especializado no
Atendimento Para Autistas

▪ Conversas sobre temas diversos;

Público atendido:
Crianças, adolescentes, jovens e adultos
Número de beneficiados: 147 (0 a 30 anos ou mais)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Patrícia Britto / Melina Gomes
(53) 99965-1036 / (53) 99977-4872

▪ Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

▪ Reforço escolar.
Sugestões do Projeto: não

Itens para doação:
▪ material didático, luvas de procedimento cirúrgico de látex.

Observações importantes: não

Sul

Como a ação pode acontecer?
Cidade/Estado:
Canguçu- RS

Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Ações voluntárias:
▪ Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

Projeto:
Investindo no Futuro
Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 58 (07 a 18 anos)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Lia Beatriz Silveira

▪ Reforço escolar.

Sugestões do Projeto: não

Itens para doação: não
Observações importantes: não

Sul

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

▪

Exclusivamente presencial

Ações voluntárias:
▪ Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos.

Projeto:
Programa Integrado de Inclusão Social
Público atendido:
Crianças e adolescentes
Número de beneficiados: 110 (06 a 18 anos)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Márcia Desidério
marciadesiderio70@gmail.com
(51) 99946-9584

Sugestões do Projeto: apresentação teatral com temática infantil,
especificamente sobre o mês de outubro

Itens para doação: não
Observações importantes: ações devem ocorrer nos horários das
oficinas, manhãs tarde ou vespertino.

Sul
Como a ação pode acontecer?
Tanto presencial, tanto à distância (on-line)

Cidade/Estado:
Lages- SC

Ações voluntárias:
▪ Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;

▪ Oficinas de currículos e orientação sobre entrevista de emprego;

Projeto:
Arte e Cultura Como Estratégia Para o Exercício
do Protagonismo Juvenil

▪ Palestras de educação financeira;

Público atendido:
Crianças, adolescentes e adultos
Número de beneficiados: 67 (03 a 30 anos ou
mais)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Pâmela Lins / Gabriela
(49) 98427-4014 / (49) 99971-2456

Sugestões do Projeto: não

▪ Reforço escolar.

▪ Itens para doação:
▪ alimentos, cobertores, materiais didático, entre outros.
Observações importantes: as ações devem ocorrer nas segundas,
quartas e sextas devido a pandemia e funcionamento híbrido da
institiução.

Sul
Como a ação pode acontecer?
▪

Exclusivamente presencial

Ações voluntárias:
Cidade/Estado:
Vacaria- RS
Projeto:
Passo Amigo – Equoterapia - Renovação
Público atendido:
Crianças, adolescentes e adultos
Número de beneficiados: 75 (03 a 30 anos ou
mais)
Contato do responsável pelo voluntariado:
Juliana Biazus da Silva
julibs@hotmail.com
(54) 98121-25864

▪ Pílulas de conhecimento em formato de vídeos educativos;
▪ Palestras de educação financeira;
▪ Conversas sobre temas diversos.
Sugestões do Projeto: não

Itens para doação:
▪ cestas básicas, materiais didático, alimentos para os cavalos que
residem também na instituição.
Observações importantes: as ações devem ser previamente
agendadas e as orientações variam de acordo com as ações, uma vez
que os beneficiados possuem necessidades específicas por se
tratarem de pessoas com deficiência. A equipe da instituição está
disponível para auxiliar os voluntários.

Obrigada!
Amanda Duarte

amduarte@santander.com.br

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

