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Olá, voluntário!
Este guia foi pensado especialmente para você!
Ele traz informações importantes para realizar
ações voluntárias de sucesso e colher ótimos
resultados. É momento de fazer a diferença
fortalecendo comunidades!
Além de conhecer o novo Ciclo do programa

I. Introdução

Voluntariado Instituto C&A, lançado em 2018 para
orientar a prática do trabalho voluntário nas lojas
e nos centros de distribuição, você vai encontrar
dicas de como realizar cada atividade descrita nas
fases do Ciclo e também ferramentas que irão te
ajudar nesta jornada.
Mergulhe no tema do voluntariado e entenda como
tudo vai funcionar!
Que tal?

5

GUIA DO VOLUNTÁRIO

O programa tem uma longa trajetória, acontece desde
1991 e você também pode fazer parte desta história.

II. programa
Voluntariado
Instituto C&A

O que é o programa Voluntariado?
O programa Voluntariado Instituto C&A tem como
objetivo promover e qualificar a ação voluntária dos
associados nas comunidades em que a empresa atua.
Para que isso aconteça, estabelece parcerias com
instituições de atuação local, inclusive da sociedade
civil ou comunitárias, que oferecem educação para
crianças e que atuem no campo da moda.
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Saiba como acontece:
•

Nas lojas e nos centros de distribuição os
voluntários são convidados a realizar
projetos na área de educação para
crianças de 0 a 12 anos visando
à melhoria das condições e
oportunidades educacionais, no
tema central Educação para a
Sustentabilidade. As possibilidades de
atividades são diversas: ações de melhoria
da infraestrutura das instituições parceiras,
atividades de arte, teatro, leitura e brincadeira
com as crianças, realização de bazar para apoio na
mobilização de recursos, entre outras.

•

No escritório central, os voluntários
são incentivados a desenvolver projetos
no campo da moda para ampliação de
renda e desenvolvimento de mulheres e

Esse guia tem foco nas ações de voluntariado
das lojas e dos centros de distribuição
espalhados pelo Brasil. Não será abordado
o programa Voluntariado em relação ao
escritório central.

empreendedores, contribuindo assim para a
melhoria da cadeia de produção.
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O Instituto C&A incentiva os associados que têm
interesse na ação social a atuar de forma estruturada,
oferecendo a todos condições e caminhos para tal.

Vamos conhecer as diretrizes do programa Voluntariado:
•

planejados e, preferencialmente, em horário de

Por isso, aproveite o guia para buscar orientações e

trabalho, desde que validado pela liderança da loja.

descobrir como sua ação voluntária pode cada vez
mais fortalecer as comunidades locais. Isso é atitude

O trabalho voluntário deve acontecer em horários

•

As atividades voluntárias ocorrem de forma

e protagonismo! Que tal fazer parte deste time?

presencial através de ações externas, que

O que é ser voluntário?

parceria com instituições.

Um voluntário Instituto C&A é aquele que doa seu tempo,
seu conhecimento e/ou suas habilidades em uma ação

acontecem nas comunidades locais, atuando em

•

as equipes de voluntários realizem ações de forma

social que visa beneficiar as comunidades nas quais a

contínua e estruturada.

empresa atua.
Todos os associados da C&A podem ser voluntários do

É fundamental pensar no planejamento para que

•

Ainda que o foco do programa esteja na
comunidade, todas as suas etapas (mobilização,

programa Voluntariado, sendo o Instituto C&A um espaço

preparação e ação) são superimportantes para

de aprendizagem e de incentivo à participação cidadã na

promover transformação social.

relação de seu voluntariado com a comunidade.
•

O programa atua em parceria com instituições
da sociedade civil que estejam alinhadas
com os resultados e objetivos do programa,
independentemente de sua natureza jurídica.
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Como participar?
O primeiro passo para se tornar um voluntário é se
cadastrar no Portal dos Voluntários Instituto C&A.
Basta acessar voluntarios.institutocea.org.br e
realizar seu cadastro.
Ser voluntário é também um compromisso! Para ser
Você conhece o
Portal dos Voluntários Instituto C&A?
É uma rede social voltada especialmente para
os associados que são voluntários. Lá, você fica
por dentro de tudo que acontece no programa,
além de ser o lugar para cadastrar todas as
ações que a unidade realiza.

voluntário, o associado deve participar de pelo menos
uma ação externa por ano, podendo ser desde uma
visita inicial à instituição parceira até a ação voluntária
na comunidade.
Converse com os associados de sua loja e informe-se
sobre a equipe de voluntários presentes. Junte-se a
eles e siga este guia para colocar a mão na massa!
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Sou voluntário Instituto C&A e agora por onde

III. Ciclo do
programa
Voluntariado

começar? Criado em 2018, o Ciclo do programa
Voluntariado é uma forma simples e descontraída
de abordar o passo a passo para se realizar uma
ação voluntária: desde a mobilização de pessoas, o
planejamento, até a realização das ações voluntárias
na comunidade. São apenas três fases que resumem
todos esses passos. Você vai descobrir que é fácil
participar! Quer conferir?
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1. Mobilização Interna:
Eu e a Galera
Aqui começa a
mobilização, é hora de

2. Parcerias:
Construir Caminhos
Ter uma instituição
parceira é importante
para realizar as ações

reunir a galera para

voluntárias e esta fase

conversar e trocar

começa com isso.

informações sobre

Depois, é hora de

as ações que vêm

planejar e decidir

pela frente.

o que será feito
em conjunto com a
própria instituição.

3. Ação na
Comunidade:
Bora Fazer
Mão na massa, é hora de
realizar a ação! Sem esquecer
de registrar tudo que aconteceu,
refletir sobre como foi feito e comemorar
os resultados.

Você vai encontrar os
detalhes e orientações
do que fazer em cada
fase nas próximas páginas
deste guia.
Bora colocar a mão na massa e
entender como você pode utilizar o Ciclo do
programa Voluntariado em sua unidade?
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1. Mobilização Interna:
Eu e a Galera
1.1 Forme uma equipe de
voluntários
Para começar a mobilizar os voluntários
e realizar as ações, é necessário ter uma
equipe de voluntários. Você sabe quem
são os voluntários da sua unidade?
Por onde começar?
Identifique o voluntário formador
Cada unidade tem ao menos um
voluntário que assume o papel de
voluntário formador. Sua função central é
ser o ponto focal do programa na unidade:
além de receber uma formação mais intensa
do programa, deve multiplicar o conhecimento
e as informações recebidas para as equipes de
voluntários da sua unidade.
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Cada voluntário formador pode ocupar este papel

O voluntário formador é escolhido conjuntamente

por no máximo três anos (este período passa a ser

pelo grupo de voluntários da loja com o apoio do

contabilizado a partir de 2018). Depois deste período,

gerente. Conheça o perfil desse voluntário:

é importante que haja um rodízio na equipe, de modo
que outro voluntário atuante se torne formador. Mas
para isso é fundamental que o formador se preocupe

•

É engajado e atuante.

•

Conhece e está sempre procurando saber mais
sobre o Instituto C&A e o programa Voluntariado.

em preparar um voluntário interessado para
substituí-lo quando necessário e que também possa

•

Participa das formações e tem a preocupação de
fazer o repasse das mesmas para os colegas de

ser o próximo voluntário formador.

forma criativa e dinâmica.
Quem é o voluntário formador?
É o voluntário escolhido para ser a referência
do programa Voluntariado em sua unidade.
É o responsável por liderar a equipe, além
de formar e mobilizar voluntários. Para isso
participa das formações realizadas todos
os anos, conversa continuamente com seu
conselheiro e assessor e deve estar por dentro
de tudo que se passa no programa.

•

Acessa o Portal dos Voluntários com frequência.

•

Sabe do que está acontecendo em sua unidade e
troca experiências e conhecimentos com os colegas
de outras praças.

•

Está sempre disponível para tirar dúvidas dos
voluntários de sua loja.

•

Conversa com o conselheiro da sua regional
para discutir melhorias e propor mudanças
quando necessárias.
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Você sabe quem é o voluntário formador da sua loja?
Descubra e siga para o próximo passo!
Forme a equipe de sua unidade
Comece conversando internamente e reúna uma
equipe de pessoas interessadas em atuar com
o voluntariado em sua loja e/ou praça.
Para mobilizar os associados e levar
o tema do voluntariado para sua
unidade, temos várias sugestões de
atividades para serem realizadas
internamente que vão agitar o
time da sua loja.
Junte essa equipe para
conversar sobre quais as ações
de mobilização interna vocês querem
realizar e bora para o próximo passo!
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1.2 Mobilize a galera
Sabe aqueles momentos de pausa
para relaxar, contar as novidades,
falar sobre algo diferente? Então,
que tal usar esses momentos para
trazer o assunto do voluntariado e
pensar em formas de fortalecer as
comunidades locais. Como? Realizando
pequenas ações de mobilização
interna durante todo o ano para que os
associados conheçam e participem do
programa Voluntariado Instituto C&A.
A ideia é criar momentos para
compartilhar e trocar informações. As
ações de mobilização interna acontecem
dentro da loja e complementam as ações
comunidade que ocorrem externamente.
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Existem várias opções de ações que podem ser

Passo a passo para qualquer ação de

realizadas em sua unidade, mas é importante

mobilização interna:

envolver a galera para que o pessoal de fato

1. Reúna a equipe de voluntários e escolha uma das

participe e a ação role de forma bem bacana.

ações de mobilização interna da lista abaixo.
2. Agende uma data para realizá-la e valide com
sua gerência.
3. Comece a mobilizar a galera. Dicas:
•

Gere o burburinho, espalhe a notícia de que vai
acontecer algo especial na loja.

•

Faça convites de forma individual e/ou coletiva.

•

Fale no ponto de partida/alerta sobre o que vai
rolar e já convide as pessoas.

•

Use o WhatsApp ou outros meios digitais para
avisar o pessoal.

4. Confira na lista os detalhes de como fazer
cada ação.
5. Publique no Portal e bora pensar na próxima ação!
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Quais ações de mobilização interna posso fazer?
Ação de Mobilização Interna

O que é?

Quando?

A Semana do Instituto C&A é um evento que acontece todos
os anos no início das atividades do Voluntariado.
O objetivo é dar visibilidade às ações do Instituto C&A e
dos voluntários.

Abril

Como fazer? Confira as dicas
Todo ano o Instituto C&A disponibiliza um material para apoiar os voluntários. São várias as sugestões de atividades e vem tudo
superexplicadinho para você colocar em prática e comemorar a Semana do Instituto C&A em sua unidade. Cada ano há uma
novidade diferente!
Esse material estará disponível no Portal dos Voluntários Instituto C&A alguns dias antes da semana, que acontece em abril. Basta baixar
e seguir as orientações.

Ação de Mobilização Interna

O que é?

Quando?

Esta é uma nova iniciativa que surgiu em algumas lojas e
o Instituto C&A abraçou como uma ação de mobilização
interna. Chegou a sexta-feira e o convite é para que os
associados vistam a camiseta do Instituto C&A e falem sobre
as ações desenvolvidas.

Sextas-feiras

Como fazer? Confira as dicas
Incentive os colegas a utilizarem a camiseta do Instituto C&A na sexta feira. É uma forma de puxar o gancho para falar das ações do
Instituto C&A e também sobre o Voluntariado com os associados.
Dicas importantes:
• Escolha uma ou mais sexta(s) feira(s) do mês para realizar a ação e valide com a gerência.
• Avise os voluntários com antecedência para que todos venham de camiseta do Instituto C&A.
• Utilize o ponto de partida/alerta desta sexta-feira para atualizar os associados de como andam as ações da loja e quais os planos para
os próximos passos.
• Use o Sextou para mobilizar associados para determinada ação na comunidade que estão pensando em realizar. É uma forma de
chamar a atenção e divulgar as ações!
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Ação de Mobilização Interna

O que é?

Quando?

O Café com Letras é uma oportunidade de integração dos
associados de uma ou mais lojas. É um espaço garantido
para promover a troca de informações sobre leitura,
brinquedos e brincadeiras, educação para sustentabilidade,
ações do programa Voluntariado e sobre o trabalho na
instituição parceira.

A qualquer momento

Como fazer? Confira as dicas
Pode ser feito todos os meses como uma forma de aproximar os associados das ações realizadas pela unidade/praça.
Entenda o que é o Café com Letras e conheça as dicas de como pode ser realizado:
•

É um espaço garantido para que os voluntários possam PLANEJAR as próximas ações, ORGANIZAR a Sala de Leitura e seu acervo, DISCUTIR
as próximas ações voluntárias na instituição parceira e TROCAR experiências exitosas.

•

É organizado pelos voluntários. Sendo assim, é também uma oportunidade de apresentar as ações da equipe para outros colegas e,
quem sabe, despertar neles o desejo de participar.

•

Cada equipe responsável pela organização do Café com Letras pode sugerir um tema: missão do Instituto C&A, o programa Voluntariado
na loja, o Ciclo do Voluntariado, brinquedos e brincadeiras, leitura de textos e trechos de livros.

•

É uma oportunidade para promover o intercâmbio de informações sobre leitura, infância, participação social e falar sobre o trabalho na
instituição parceira.

•

É possível convidar outras lojas para participarem. Aproveite essa oportunidade para trocar ideias e experiências.

Algumas orientações importantes:
•

É disponibilizada uma verba do Instituto C&A para realizar o Café com Letras.

•

A definição da periodicidade e/ou datas para a realização do Café com Letras depende do planejamento da loja e da equipe e deve
levar em consideração a realidade de cada unidade. O turno e o tempo de duração das atividades dependerão, principalmente, das
características e da realidade de cada loja (tamanho, localização, lojas de shoppings, etc.).

•

A realização do Café com Letras deve ser validada pela liderança.
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Ação de Mobilização Interna

O que é?

Quando?

A Estação de Leitura é uma pequena biblioteca instalada dentro
de cada unidade da C&A, com acervo disponível para consulta e
empréstimo. Seu objetivo é incentivar os associados voluntários
ou não voluntários a se formarem como leitores. O acervo é
atualizado anualmente (entre junho e agosto) e os recursos
para a compra dos títulos são assegurados pelo Instituto C&A.

A qualquer momento

Como fazer? Confira as dicas
Organizar um cantinho para acolher o acervo, propiciar a leitura e também fazer com que a equipe tenha um espaço para falar das ações sociais da loja.
Cada Estação de Leitura tem:
• Uma cara própria em cada unidade C&A, desenhada pelos olhos e pelas mãos dos associados.
• Um acervo diferenciado, escolhido em sua maioria pelos próprios leitores.
• Regras locais, criadas por seus frequentadores e com uma dinâmica própria de empréstimo de material de leitura.
• Um movimento de fermentação de ideias criativas, envolvendo leitura e escrita.
Para renovação do acervo:
• Acontece anualmente em julho.
• Cada loja recebe uma verba anual para compra dos livros.
• Voluntários podem sugerir títulos de livros que contribuam para sua atuação social.
• Acesse o Clube de Leitura no Portal dos Voluntários para indicação de leitura dos voluntários de várias unidades.
• Confira as sugestões de leitura do Instituto C&A encaminhadas anualmente.
Dicas para realizar uma boa ação:
• Para que esse momento seja bem aproveitado por todos é necessário planejamento: organize uma lista de compras e nomeie os
responsáveis pela compra.
• Deixe em lugares visíveis papéis e canetas para que os voluntários façam suas indicações. Ou faça um mural bem bacana, pedindo a
colaboração de todos para construírem conjuntamente uma lista.
• Promova um Café com Letras para elaborar uma “lista de desejos”. Reúna a equipe para uma boa conversa. Veja quais são as obras de
interesse dos colegas.
• Aproveite também esse momento de renovação para incentivar a leitura e convidar os associados a ler os livros que já existem no acervo.
• Não esqueça de que a renovação do acervo deve contemplar as necessidades e desejos de todos da equipe de voluntários e que essa atividade
não se resume a comprar os livros. Envolva ao máximo os voluntários da sua unidade na decisão de quais serão os livros a serem comprados.

GUIA DO VOLUNTÁRIO
Ação de Mobilização Interna

O que é?

Quando?

O momento de integração na C&A para novos associados
inclui atividades para aproximação do associado ao programa
Voluntariado, como, por exemplo, o convite para uma visita
à instituição parceira da unidade, a ser realizada junto com o
voluntário formador.

A qualquer momento

Como fazer? Confira as dicas
Novos associados são potenciais novos voluntários. Aproveite esse momento de integração para incluí-los no time!
Como colaborar com a integração:
• Converse com os novos associados, pergunte se já atuaram como voluntários e se têm interesse em conhecer o programa Voluntariado
Instituto C&A.
• Apresente a sala do Instituto e conte sobre a Estação de Leitura. Esta pode ser uma ótima introdução às iniciativas do Instituto C&A.
• Convide-os para acessar o Portal dos Voluntários e fazer parte de um Café com Letras ou outra ação de mobilização interna.
• Conte a eles um pouquinho das ações de voluntariado já realizadas pela sua unidade.
• E se algum deles demonstrar interesse e disponibilidade, leve-o para uma ação na comunidade!

Ação de Mobilização Interna

O que é?

Quando?

O cadastro dos voluntários no Portal é fundamental para
participação no programa Voluntariado Instituto C&A e
ações especiais na unidade podem ser feitas para facilitar
esse cadastro.

A qualquer momento

Como fazer? Confira as dicas
Organize um “dia do cadastro”, deixando um computador disponível e, com o apoio do voluntário formador, passe as dicas e orientações necessárias.
• Oriente voluntários individualmente, auxiliando no passo a passo do cadastro.
• Incentive novos associados a se cadastrarem no Portal fazendo a divulgação em um ponto de partida/alerta.
• Faça um Café com Letras especial para dicas e orientações sobre o Portal dos Voluntários Instituto C&A.
Importante: no caso de dúvidas ou problemas técnicos do Portal dos Voluntários:
• Peça ajuda ao assessor de seu comitê regional.
• Mande um e-mail para o Fale Conosco do próprio Portal.
• Envie um email para o canal institucional: voluntarios@institutocea.org.br
•
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Ação de Mobilização Interna

O que é?

Quando?

Nos anos 1950, bem antes de a C&A se instalar no Brasil,
seus acionistas já promoviam ações sociais por aqui. Após
1976, ano da inauguração da sua primeira loja no país, essa
prática prosseguiu sob a forma de doações frequentes, porém
isoladas. Até que em 1991 foi criado o Instituto C&A, com a
função de ser o gestor das ações sociais da C&A, qualificando
essas ações de modo que pudessem realmente ajudar a
melhorar a vida das pessoas.

5 de agosto

Como fazer? Confira as dicas
O Instituto C&A disponibiliza uma verba para a compra de um bolo especial. E aí cabe aos voluntários aproveitar essa comemoração para
festejar as ações realizadas e também mobilizar pessoas para as próximas ações.
•

O aniversário do Instituto C&A é dia 5 de agosto. Na ocasião, escolha a melhor data para comemoração em sua unidade.

•

Veja quem pode comprar o bolo.

•

Divulgue e convide todos os associados da loja para participarem da comemoração.

•

No dia, aproveite para divulgar as ações de voluntariado. Se já fizeram algo bacana com a instituição parceira recentemente, será a hora
de festejar junto com o aniversário do Instituto C&A. Se ainda vão fazer uma ação, aproveite para contar sobre ela e convidar as pessoas
para participarem.

•

Use a criatividade e propicie um momento descontraído para todos do time: brincadeiras rápidas e divertidas podem ser realizadas.

•

Comemore com a equipe!
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Ação de Mobilização Interna

O que é?

Quando?

O dia 5 de dezembro é o Dia Internacional do Voluntário. A data
foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1985,
para agradecer e homenagear os voluntários por seus esforços
em nome do bem comum. Outro propósito da comemoração é
mobilizar a sociedade para a participação social.

5 de dezembro

Como fazer? Confira as dicas
Quem são os voluntários da sua unidade? Não deixe a data passar em branco e faça uma homenagem!
Use a criatividade:
•

Traga informações sobre o Dia do Voluntário no ponto de partida/alerta para que todos lembrem da data.

•

Valorize e reconheça os voluntários da loja. Um simples “Parabéns Voluntários” com os nomes das pessoas colocados em um lugar visível
dentro da loja é o início deste reconhecimento.

•

Incentive ações diferenciadas neste dia para marcar a data. Exemplos: amigo secreto de mensagens entre os voluntários, dar um bombom
para cada voluntário, colocar bexigas, fazer um especial, cantar parabéns, entre outras ações.

•

Durante a semana do Dia Internacional do Voluntário você pode organizar um Sextou especial, com todos usando a camiseta do Instituto
C&A e celebrando a data.

•

Faça um Café com Letras especial e convide as pessoas para falarem porque são voluntárias. Com emoção e carinho, podem abrir o
coração e conquistar outros associados a também participar do programa.

Viu como é fácil? E ainda existem
outras opções! Use e abuse da
criatividade para que suas ações de
mobilização interna sejam ainda mais
divertidas. Mas tem uma coisa que não
pode esquecer, veja a seguir.
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Publique as ações no Portal dos Voluntários
Instituto C&A

Você sabe a diferença entre Ações na Comunidade
e Ações de Mobilização Interna?

Todas as ações de mobilização interna realizadas
devem estar publicadas no Portal.

Mobilização Interna

Ações na Comunidade

Para isso, siga os passos abaixo:
•

1. Entre em Ações 1. Mobilização Interna: Eu e a Galera.
2. Clique em “publicar ação”.

•

•

3. Preencha o formulário. Não esqueça de
vincular a sua loja e o seu Comitê Regional.
4. Coloque fotos, conte como foi a ação e,
principalmente, INSIRA OS RESULTADOS!
5. Encerre a ação.

•

São ações internas
que ocorrem dentro
da loja.

•

O público são os
associados em geral.

•

Visa divulgar,
preparar e planejar
as ações voluntárias.
A ação de
mobilização interna
é uma preparação
para a ação na
comunidade.

•

•

São ações externas
que ocorrem na
instituição parceira.
O público que
participa são
os associados
voluntários.
E o público
beneficiado são as
crianças.
Visa à realização da
ação voluntária.
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1.3. Fique por dentro das formações
A formação é fundamental para o programa

A formação pode ser realizada em diferentes

Voluntariado. É o momento de aprendizagem e troca de formatos:
informações que preparam e capacitam os associados

Encontro de Voluntários – Evento anual de

para atuarem como voluntários, seguindo as diretrizes

celebração, no qual são divulgados os resultados do

e o novo Ciclo do programa Voluntariado Instituto C&A,

Prêmio Voluntariado do ano anterior e que reúne

além de ampliar o repertório dos voluntários com novas associados voluntários de todo o Brasil. Propicia a
abordagens e ferramentas para aprimorar cada vez
troca de experiências e promove atividades variadas
mais a sua atuação nas comunidades.

entre os voluntários.
Educação para Sustentabilidade – São materiais

Por que as formações são importantes?
•
•

•

•

Para conhecer as novidades do programa.

disponibilizados mensalmente no Portal dos
Voluntários Instituto C&A, trazendo dicas e
orientações de como trabalhar o tema da educação

Trocar informações e interagir com colegas
voluntários de outras unidades.

para sustentabilidade nas ações de voluntariado.

Conhecer melhor o Ciclo e todo o programa
Voluntariado.

para os voluntários. Estes desafios são atividades que

Tirar dúvidas e buscar as orientações necessárias
para aprimorar as ações de sua unidade.

das fases do Ciclo do programa Voluntariado. Saiba

Além de falar sobre este tema, vem com desafios
ajudam o voluntário a compreender melhor cada uma
mais sobre isso na página 43.

•
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Rodada de Visitas - A visita é realizada pelo assessor

Papel do voluntário formador:

em conjunto com os associados de determinada
unidade e/ou praça selecionada pelo Instituto C&A e o

•

conselheiro regional. O objetivo é auxiliar os voluntários
frente a dificuldades específicas no relacionamento
com a instituição parceira e na realização de ações na
comunidade.É também uma oportunidade para tirar
dúvidas e dar orientações de acordo com o que está
rolando em determinada unidade e/ou praça.

•

•

•

Formações regionais – São capacitações anuais
direcionadas aos voluntários formadores e realizadas
pelos assessores do programa Voluntariado em cada

•

regional. Conta com a participação de um voluntário
formador representando cada loja de determinada
regional. Visam atualizar os formadores sobre o
programa Voluntariado e prepará-los com conteúdo
didático para realizarem as ações em suas unidades.
O voluntário formador é convidado para participar de

•

Participar dos momentos de formação com a
responsabilidade de repassar posteriormente as
informações para os voluntários de sua unidade.
Ser o elo de ligação e porta voz do Instituto C&A
na sua loja.
Fomentar e estimular a realização de ações de
mobilização interna.
Informar e compartilhar informações com o
gerente sobre o andamento das atividades
voluntárias em sua loja.
Registrar todas as iniciativas da loja no Portal dos
Voluntários ou assegurar que algum voluntário
seja responsável por isso.
Preparar um substituto que possa auxiliá-lo
em possíveis ausências, mas que também seja
treinado para atuar como voluntário formador
posteriormente. (Lembre-se: o ideial é que cada
voluntário formador exerça este papel por no
máximo três anos).

todas as formações regionais, mas ele também tem
responsabilidades frente a isso. Vamos conferir qual o
seu papel?

25

GUIA DO VOLUNTÁRIO
Repasse das formações – É o repasse feito
Dicas para um bom repasse da formação:

pelo voluntário formador das informações e
ensinamentos obtidos na formação em sua regional.

•

O recomendado é que o formador organize este
respase até 30 dias após o encontro de formação.
Assim as informações estão mais frescas e o pessoal

•

está ansioso para saber o que está rolando. O repasse
pode ser realizado de diversas fomas.
Confira algumas dicas:

•

•

•

Ao participar de qualquer tipo de formação, não
leve dúvidas para casa. Pergunte e esclareça tudo
que achar necessário.
Escolha uma ação da lista de mobilização interna
para fazer o repasse da formação. Por exemplo:
fazer um Café com Letras especial para contar o
que rolou na formação.
Utilize e replique os materiais recebidos durante
a formação. São eles que servirão como base
para seu repasse.
Procure o assessor de sua regional sempre
que julgar necessário. Pode ser via Portal dos
Voluntários ou WhatsApp. Ele estará disponível
para orientar você.
Registre a ação de repasse no Portal: entre em
Ações - 1. Mobilização Interna: Eu e a Galera.
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2. Parcerias:
Construir Caminhos
Esta fase do Ciclo é destinada a organizar toda a
ação voluntária na comunidade. E é construindo
caminhos com uma instituição parceira que
isso acontece.
Você sabe o que é uma ação voluntária?
•

É uma ação que realizamos em prol de

uma causa, público e/ou instituição sem
fins lucrativos.
•

No programa Voluntariado Instituto C&A,

conhecemos a atuação voluntária como Ação
na Comunidade.
•

A ação voluntária se estrutura por meio da

realização de parcerias e visitas às instituições nas
quais os voluntários desenvolvem os seus projetos.
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Você sabe a diferença entre estas instituições?
•

Creche (Centro de Educação Infantil - CEI): é
um estabelecimento educativo que oferece apoio
pedagógico e cuidados às crianças com idade até
três anos de idade.

•

Escola pública: é um estabelecimento/serviço
educacional público, gratuito e de caráter universal
(para todas as crianças em idade escolar).

•

Centro para Crianças e Adolescentes - CCA:
espaço de convivência que desenvolve atividades
com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos.

E onde os voluntários Instituto C&A poderão realizar

•

provisórias destinado a crianças e adolescentes

atividades voluntárias?
•

privados da convivência familiar e que se

Em instituições sem fins lucrativos que atuam com

encontram em situação de risco pessoal e social.

crianças dentro da faixa etária de 0 a 12 anos.
Exemplos: creches, escolas públicas, abrigos,
centros para crianças e adolescentes, associações
que realizam atividades em contraturno escolar,
entre outras instituições.

Abrigo: é um local de moradia e proteção

•

Associações que atendem em contraturno
escolar: organizações que oferecem atividades
diversas (culturais, esportivas, reforço escolar, etc.)
no período em que a criança/adolescente não
está na escola.
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Agora que você já sabe onde pode atuar, é preciso
selecionar e estabelecer parceria com uma instituição.
Muito importante que os voluntários possam
participar ativamente da escolha da instituição
parceira em que atuarão!
•

Todas as unidades podem selecionar uma
instituição e estabelecer uma parceria,
para que juntas possam organizar
ações voluntárias que sejam do
interesse de todos os envolvidos.

•

É possível também que um grupo de
unidades da C&A relativamente próximas
geograficamente estabeleça entre si parceria com
uma mesma instituição.

A parceria entre um grupo
de unidades da C&A pode ser
muito positiva, pois vai possibilitar um
revezamento entre os voluntários de cada unidade
nas visitas às instituições. Diminuindo assim o
número de saídas dos associados de cada unidade
(contribuindo com a conciliação do programa
Voluntariado às dinâmicas do negócio), ao mesmo
tempo que pode ampliar a frequência de visitas que
cada instituição recebe anualmente e a continuidade
e qualidade do trabalho do programa.
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Para estabelecer uma parceria de sucesso com uma
instituição, é fundamental seguir dois passos:

Critérios para seleção da instituição parceira:
•

Instituições de finalidade pública e sem fins
lucrativos que atuam com crianças dentro da faixa

2.1. Selecione a Instituição

etária de 0 a 12 anos.

Como buscar uma Instituição parceira?
Pesquise preferencialmente instituições próximas

•

Não ter vínculos políticos.

à unidade:

•

Ter CNPJ próprio. No caso de instituições públicas,

•

Pergunte para colegas e vizinhos.

•

Busque indicações no Conselho Municipal de
Direitos da Criança (CMDCA).

•

o CNPJ pode ser da associação de pais e mestres
ou correspondente.
•

trabalho dos voluntários.

Veja também no bom Google. Mas lembre-se
sempre de checar a veracidade das informações. Se

Interesse e abertura da gestão da instituição ao

•

É viável? Ou seja, possui condições para o trabalho
voluntário diretamente com as crianças (por

precisar, peça ajuda do assessor de sua regional!

exemplo: horários e frequência de atendimento
da instituição; localização – proximidade com
as unidades da C&A; espaço que comporte os
voluntários; etc.).
•

Sempre que possível, optar por instituições que
não têm (ou têm poucos) apoios externos ou
outras parcerias.
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•

com instituições que atuem com públicos com

Saiba como apresentar a proposta de parceria
na instituição

características específicas, como, por exemplo,

Os voluntários deverão visitar a instituição

abrigos, ou as voltadas ao trabalho com pessoas

selecionada com o objetivo de conhecer sua

com deficiência (desde que sejam crianças entre 0

realidade, as pessoas que lá trabalham, os projetos

e 12 anos, pois é este o público do programa). As

que realiza, o perfil das crianças que beneficia e o

parcerias como estas precisam de maior preparo

interesse pelo trabalho voluntário.

É possível que sejam estabelecidas parcerias

e disponibilidade das equipes de voluntários –
inclusive na atenção às leis específicas voltadas
para cada segmento, que implicam cuidados e
posturas diferenciadas por parte dos voluntários.
Assim, é importante que, em casos como

É necessário que todas as instituições sejam
visitadas pelos voluntários anualmente,
tanto as que já são parceiras da equipe,
quanto as novas.

estes, cada unidade ou praça veja com cuidado
sua real disponibilidade e condições para o
desenvolvimento de trabalho com instituições com
este perfil e, caso escolham esse tipo de parceria,
isso deve ser comunicado ao Instituto C&A, para
que este possa contribuir e apoiar a equipe de
voluntários nesse trabalho.

A partir desta visita, a equipe de voluntários:
1. Entenderá melhor a realidade, necessidades e
pontos de melhoria da instituição.
2. Analisará as possibilidades de contribuição
voluntária, em relação ao que os voluntários
podem oferecer.
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Agora seguem orientações importantes:
•

•

Para que essa visita aconteça, é necessário agendar

Deixe claro que é uma visita inicial e que, caso a

uma data com a instituição que seja adequada ao

parceria seja estabelecida, as ações voluntárias

calendário de todos: representante da instituição,

realizadas pelos voluntários do Instituto C&A

voluntários e gerente da loja ou do CD.

serão definidas em conjunto com a instituição
após este momento.

É importante que o gerente acompanhe a visita
para poder validar a parceria e, assim, a equipe de
voluntários seguir com os próximos passos.

•

•

•

O ideal é que o contato seja feito com a direção ou
coordenação pedagógica da instituição.

No contato inicial com a instituição é importante
se identificar como voluntário do Instituto C&A
interessado em conhecer a instituição e apresentar
a intenção de atuação voluntária com ações no
âmbito da educação.
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Conheça e siga o roteiro de visita

3. Observe e questione:

Para que a visita seja objetiva e promissora:

•

Quais as principais necessidades da instituição?

1. Apresente o Instituto C&A, o programa

•

Há espaço para receber as atividades voluntárias?

•

Teria interesse e condições de realizar o bazar?

•

Já recebe voluntários? Se sim, o que fazem?

•

Horários que pode receber os voluntários.

•

Pessoa na instituição responsável pelo contato com

Voluntariado e a intenção da parceria:
•

Demonstre a vontade e os valores da equipe
de voluntários.

•

Apresente as possibilidades de ações voluntárias e
a disponibilidade da equipe.

•

os voluntários.

Explicite que o propósito é firmar uma parceria de
três anos.

2. Ouça sobre a história, o trabalho realizado e o perfil

•

É possível transformar as necessidades em
oportunidades de ação voluntária?

do público atendido:
•

Desde quando a instituição existe?

•

Quantas crianças atende? Qual a faixa etária?

•

Quais projetos realiza?
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4. Alinhe expectativas:
•

Existe interesse na parceria por ambas as partes?

Visitou mais de uma instituição e tem dúvida sobre

Lembrando que o foco são os recursos humanos, e

qual escolher?

não os financeiros!

•

•

O que a instituição espera da equipe de voluntários?

•

O que a equipe de voluntários espera da instituição?

•

Conte que o processo decisório da seleção da

das visitas.
•

em breve.

99
99
99

Reflita sobre qual delas tem mais interesse em
receber o trabalho dos voluntários e qual tem mais

instituição é coletivo e que você dará um retorno

E aí?

Converse com a equipe sobre os prós e contras

disponibilidade em recebê-los - isso pode ajudar, e
muito, na tomada de decisão!

fiança?

de con
te
n
ie
b
m
a
m
u
u
Senti

ou?

vou e valid
o
r
p
a
te
n
e
r
e
g
O

s, conte
io
r
tá
n
lu
o
v
s
o
tr
m os ou

Converse co
artelo!
m
o
ta
a
b
e
a
it
vis

sobre a

34

GUIA DO VOLUNTÁRIO
•

Decidam conjuntamente em equipe.

Estabeleça ou renove a parceria

O Instituto C&A recomenda que a parceria com

Agora que você já tem uma instituição parceira,

uma instituição tenha uma duração de três anos,

é muito importante estabelecer ou renovar

pensando em estreitar esse relacionamento e

esta parceria.

promovendo ações que fortaleçam a comunidade.

Não esqueça de assinar a Carta de
Compromisso com a instituição
parceira. Este documento celebra
e registra a parceria entre a
instituição e os voluntários
Instituto C&A. O modelo da
Carta de Compromisso está
disponível no Portal dos
Voluntários Instituto C&A na
Ação 2: Parcerias: Construir
Caminhos - Documentos.

Essa parceria pode ainda ser renovada
por mais três anos caso seja
necessário dar continuidade
ao trabalho iniciado,
considerando os resultados
a serem alcançados. Assim,
a parceria com uma mesma
instituição pode durar até seis
anos consecutivos. Vale dizer
que há algumas exceções e esse
período pode ser extendido no
caso de praças ou municípios
onde não sejam identificadas
outras possibilidades de
instituições parceiras.
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Cadastre a instituição no Portal dos Voluntários

Cadastre a Instituição no RIS

Todas as instituições em que os voluntários Instituto

Se sua equipe de voluntários pretende fazer o bazar

C&A atuam precisam estar registradas no Portal.

e doar peças para a instituição, deve ser cadastrada

•

•

•

Primeiro, faça uma busca no Portal dos Voluntários

no RIS e vai receber uma análise jurídica e tributária.

e verifique se a instituição já foi cadastrada por

Para isso, os seguintes documentos devem ser

alguma outra unidade.

inseridos no site do Jira:

Se ela já foi cadastrada, é preciso conferir o

•

Ficha cadastral deverá ser assinada pelo

cadastro e atualizar suas informações anualmente.

representante legal e depois encaminhada

Não esqueça de criar o vínculo da página da

(digitalizada) para o e-mail Cadastro Fornecedor

instituição com a página da sua unidade.

acompanhada dos seguintes documentos:

Se ainda não está cadastrada, clique no botão
Cadastrar Instituição e preencha todos os dados
sobre ela.

•

Cópia Simples do Estatuto Social.

•

Cartão de CNPJ (extraído do site da Receita Federal).

•

Comprovante de endereço (com data de no
máximo 90 dias) da Instituição.

DICA: Converse com um representante da
instituição para preencher o formulário, pois
algumas perguntas só ele saberá responder. Veja
antes os campos necessários e entre em contato
para coletar as informações. Você pode também
aproveitar uma visita para fazer isso.

•

Termo de doação e compromisso (aceite da
instituição).
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Para saber mais e fazer o download dos documentos

Portanto, o programa Voluntariado traz duas novas

a serem preenchidos, acesse o Portal dos Voluntários

ferramentas que apoiarão os voluntários:

Instituto C&A na aba Instituições e clique em Saiba mais.

Planejamento anual

O cadastro só poderá ser realizado após a instituição

É o planejamento geral, que vai guiar o trabalho da

ser visitada pelo gerente da loja para verificar a

equipe de voluntários durante todo o ano.

existência, finalidade e idoneidade da mesma,
quantidade de beneficiários, etc.
Cada loja poderá ter no máximo duas instituições
para doação cadastradas.

2.2 Planeje as ações voluntárias na
comunidade

Ferramenta que vai orientar o trabalho dos
voluntários desde a visita na instituição para
identificar as principais necessidades até a decisão da
equipe sobre quais ações na comunidade conseguirá
realizar no ano e as ações de mobilização interna que
utilizará para divulgar as ações e mobilizar.
Entenda a ferramenta:

O planejamento é uma etapa essencial para garantir o
sucesso das ações voluntárias.
É importante pensar em realizar ações voluntárias
que deixem um legado na instituição, ou seja, algo
relevante que será incorporado na sua rotina.
A organização entre os voluntários para seguirem as
três etapas do Ciclo do Voluntariado é fator-chave!
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Aqui você deve colocar quais serão as ações voluntárias na comunidade

2

1

que serão realizadas no ano. Dica: pensem em 3 grandes ações que
podem ser realizadas ao longo de todo ano (cada uma delas será
detalhada em um planejamento trimestral, uma ferramenta que você

Preencher com as

vai encontrar no próximo

Planejamento Anual

necessidades principais
da instituição parceira.

item desse guia).

O que a instituição
parceira precisa?
(Principais necessidades)

Essas informações

é importante refletir

Estação de Leitura
Semana do Instituto C&A

Como?

O quê?

momento inicial de

de escolher as ações,
Café com Letras

Por quê?

serão coletadas no

Mas olha só, antes

Das necessidades identiﬁcad
as,
o que podemos fazer este
ano?
(Ações voluntárias na
comunidade)

Aniversário do Instituto

sobre as principais

C&A

Dia do Voluntário
Sextou

visita (diagnóstico) ou

necessidades da

Cadastro de novos voluntár

ios

Integração

instituição (o primeiro

em reunião específica

quadrante) e também

para tratar do assunto.
ABRIL
SEG

TER

QUA

QUI

SEX

MAIO
SAB

DOM

SEG

1

QUA

QUI

1

SEX

2

SAB

3

4

5

DOM

6

2

3

9

4

10

5

11

6

12

7

8

7

13

8

14

14

9

15

15

10

16

11

17

12

18

13

19

25

20

26

27

16

17

23

18

24

19

25

20

26

21

22

21

27

22

28

28

23

29

29

24

30

31

30

Calendário de atividades

JUNHO

TER

SEG

4
11

TER

QUA

5

6

12

13

JULHO

QUI

SEX

1
7

2

8

3

9

10

14

15

SAB

DOM

18

19

20
27

22

17

26

21

16

25

28

23

29

24

30

09 e 10/04 - Encontro de
voluntários
23 a 28/04 - Semana Instituto
C&A

4
Observe que o calendário de atividades tem
as datas comemorativas do Instituto C&A
e programa Voluntariado. Considere estas
datas para elaborar o planejamento!

SEG

2
9

TER

3
10

QUA

4
11

QUI

5
12

SEX

6
13

AGOSTO
SAB

DOM

1
7
14

8
15

16

17

23

18

24

19

25

20

26

21

27

22

28

29

30

31

SEG

6
13

TER

7
14

QUA

QUI

SEX

1

SAB

2

3

4

8
15

9

10

sobre o interesse e

2018

SETEMBRO
11

DOM

5
12

20

21

16

22

17

29

24

19

28

23

18

27

30

25

31

26

05/08 - Aniversário Instituto

SEG

3

TER

4

QUA

5

QUI

6

SEX

OUTUBRO
SAB

1
7

8

DOM

2
9

10

11

17

12

18

13

14

26

21

16

25

20

15

24

19

27

22

28

23

29

30

SEG

1

TER

2

QUA

3

QUI

4

SEX

5

NOVEMBRO
SAB

6

DOM

7

8

9

15

10

16

11

17

12

18

13

14

24

19

25

20

26

21

27

28

22

23

29

30

31

SEG

TER

QUA

QUI

1

SEX

2

SAB

3

DEZEMBRO
DOM

4

5

6

12

7

13

8

9

28

23

18

27

22

17

26

21

16

11

20

15

10

19

14

29

24

30

25

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

1

DOM

2

3

4

5

11

6

7

26

21

16

25

20

15

24

19

14

9

18

13

8

17

12

27

22

28

23

29

30

31

C&A
16/11 - Término das atividade
s de
voluntariado

3

SEG

10

05/12 - Dia Internacional
do
Voluntário

disponibilidade de tempo
da equipe de voluntários.

Este espaço trata da mobilização da galera para
fazer com que o planejamento anual aconteça.
Marque as ações de mobilização interna que
serão utilizadas durante o ano todo.
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Faça o planejamento anual em conjunto com sua
equipe e instituição

parceira, tire foto e poste no

Portal - Ação 2. Construir Caminhos.

Planejamento trimestral
É a ferramenta que vai especificar como será
organizada e realizada cada ação voluntária na
instituição.
O objetivo é detalhar o planejamento específico de
cada ação voluntária listada no planejamento anual e
fazer com que elas aconteçam.
Traz orientações e perguntas práticas que facilitarão
sua atuação. Entenda como preencher cada parte:

39

GUIA DO VOLUNTÁRIO
Não esqueça de listar qual ação de

Coleque aqui qual ação voluntária será realizada no

mobilização interna será feita para

trimestre vigente (dentre as listadas no planejamento anual).

mobilizar a galera
para essa ação.

Planejamento
Ação Voluntária:
Trimestral
Mobilização interna

O quadrante de parcerias

Parcerias

O que faremos?

(Ponto de Partida/Alerta,
Café com Letras, outros)

Quais materiais precisaremo

s?

Já combinamos/avisamos
à
instituição parceira?

Como faremos para esta
ação
acontecer?

Recapitule tudo

Sim
Outras ações:
Quantos voluntários? Quem

?

que é necessário
para que a ação

Não

trata da organização
da ação voluntária.
Preencha respondendo as
perguntas com tudo que

Ação na comunidade

aconteça e

é necessário para que a

O que não podemos esque

cer? (Usem o check list)

Como vamos registrar, reflet

ir e comemorar?

escreva aqui.
Calendário de Atividades

Quando as ações serão realiz
adas?
Marque no calendário:
- M para ações de mobilização
- V para ações voluntárias

MÊS 1 ________________
1

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7

13

14

15

16

22

17

23

18

24

19

20

31

26

21

30

25

27

28

29

MÊS 2 ________________
1
8

2
9

3
10

5

6

7

15

16

11

17

12

24

19

14

23

18

13

22

20

31

26

21

30

25

27

28

29

Marque aqui as datas que vai fazer tanto as
ações de mobilização interna, quanto as ações
voluntárias na comunidade. Muito importante
pedir a validação do seu gestor!

4

ação aconteça.

MÊS 3 ________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

10

16

11

12

31

26

21

30

25

20

29

24

19

14

23

18

13

22

17

27

28

Validação pela liderança:

A ação voluntária termina, mas ainda é necessário
registrar, refletir e comemorar. Escreva aqui como
vai organizar estas etapas. Pode usar as ações
de mobilização interna. Exemplo: faça um café
com letras para comemorar e use as cartinhas de
reflexão para avaliar sobre os resultados.
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Faça o planejamento trimestral, tire foto e poste no
Portal - Ação 2. Construir Caminhos.
Use os planejamentos e bora fazer!
Obs.: Os arquivos para download e impressão dos
planejamentos anual e trimestral estão no Portal Ação 2. Construir Caminhos - Documentos.

Reflexão: Como se relacionar com a instituição?
Respeito, compromisso e transparência são as
palavras de ordem.
Lembre-se de que o diálogo se faz necessário para
um bom relacionamento:
- Pensar e definir as ações voluntárias em conjunto
- Considerar e conciliar sempre a necessidade
da instituição com a disponibilidade, interesse e
habilidades dos voluntários.
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3. Ação na Comunidade:
Bora Fazer
O principal objetivo do programa Voluntariado
e dos voluntários Instituto C&A é realizar
ações voluntárias na comunidade que
sejam transformadoras.
Os voluntários realizarão as atividades
na instituição parceira conforme o que
foi planejado.
Quais são as opções de ações?
São diversas! E o tema Educação para
Sustentabilidade pode e deve estar em
todas elas. Mas o que é Educação para
Sustentabilidade?
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Educação para a Sustentabilidade
Em 2016, o programa
Voluntariado Instituto C&A
começou a experimentar a
EDUCAÇÃO
PARA A
SUSTENTABILIDADE

Para honrar o legado em educação, o Instituto
C&A procurou trazer aprendizados do programa
Paralapracá para o programa Voluntariado, e a partir
disso foram estabelecidos alguns eixos de ações para

inclusão de temas relacionados a Metodologia de Educação para a Sustentabilidade.
à sustentabilidade nas ações
voluntárias. Em 2017, essas
ações ganharam mais força
e foi incrível reconhecer o
potencial de multiplicação dos
voluntários. Por isso, para o

ciclo 2018-2020, foi lançada a Metodologia de Educação
para a Sustentabilidade do programa Voluntariado
Instituto C&A.
Essa metodologia baseia-se em princípios e objetivos
da Educação para o Desenvolvimento Sustentável
definidos pela Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla
em inglês) como também em todo o conhecimento
que já foi gerado pelo próprio Programa Voluntariado
Instituto C&A ao longo dos anos.

O Paralapracá foi criado em 2010 pelo Instituto
C&A como um projeto do seu programa de
Educação Infantil. Em 2015 o programa
Paralapracá tornou-se metodologia consagrada
pelo Guia de Tecnologias Educacionais do
Ministério da Educação (MEC), ganhando
caráter nacional.
Saiba mais: http://paralapraca.org.br
Para apoiar o seu trabalho como voluntário,
mensalmente você receberá via Portal dos Voluntários
um Desafio Educação para Sustentabilidade
com sugestões de conteúdos e atividades para
desenvolver na unidade e complementar as ações
voluntárias na comunidade.
É simples! Confira a lista abaixo para ver como tudo isso
está relacionado e se inspire com os exemplos.

43

GUIA DO VOLUNTÁRIO
Ação voluntária

O que é?
É uma ação comunitária de vendas de roupas e acessórios (com itens doados pela C&A) a
ser realizada pelos voluntários e instituições parceiras com o objetivo de captar recursos
para viabilização de outras ações.

Como fazer:
1. Primeiro, faça o cadastro da instituição no RIS para a doação dos itens para a instituição. (Veja na página 36 como fazer este cadastro,
pois ele é fundamental para a realização do bazar.)
2.Quando estiver tudo certo com o cadastro: organize o bazar usando a operação da loja como referência.
DICA: Pense que o bazar é uma promoção de liquidação da C&A e remarque com preços que sejam acessíveis para a comunidade e que também
darão lucro para a instituição.
3.Escolha data e horário que sejam bons tanto para os voluntários quanto para a instituição.
4.Divulgue para os associados e também converse com a instituição para fazer uma divulgação forte na comunidade. Vale destacar que o
nome e logo da C&A não devem ser usados em nenhum material de divulgação do bazar. O.k.?
DICA: Divulgação é fundamental para vender bem. Espalhar a notícia também faz parte da ação. Use as redes sociais, os canais da própria
instituição, chame os amigos e familiares
5.Consiga voluntários para trabalhar no dia do bazar.
6.Planeje bem a disposição dos itens no espaço disponível, quem vai atender e quem vai cobrar.
DICA: Converse antes com a instituição para ver o que será feito com o valor arrecadado. Uma boa conversa pode ajudar a instituição a fazer um
bom uso do dinheiro e também colaborar com a realização de alguma ação em que os voluntários possam atuar e ajudar.
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Ação voluntária

O que é?
Reformas ou melhorias nos espaços dedicados ao processo pedagógico das crianças.
Exemplo: brinquedotecas, salas de leitura, música e educação artística, parquinhos,
jardins, entre outros.

Como fazer:
Faça um orçamento detalhado antes de se comprometer com a atividade.
Pense com sua equipe como vocês vão mobilizar recursos para a reforma.
Tente conseguir voluntários especializados na mão de obra necessária.
Busque parcerias com estabelecimentos que possam ceder materiais voluntariamente.
DICA: O bazar é uma ação que pode apoiar a equipe de voluntários a conseguir os recursos.

Ação voluntária

O que é?
Ações de leitura e contação de histórias. É importante levar também a temática da
sustentabilidade por meio de livros e contações de histórias, que trazem o lúdico e ao
mesmo tempo, auxiliam no letramento das crianças e no entendimento das temáticas.
O estímulo à leitura está no DNA do voluntariado do Instituto C&A!

Como fazer:
•

Use a Estação de Leitura da unidade para pesquisar títulos de livros que sejam adequados à faixa etária da criança da instituição parceira.

•

Converse também com a coordenadora pedagógica da instituição, que pode indicar livros da própria biblioteca que darão uma boa roda
de leitura e contação de histórias.

•

O material do Desafio Educação para Sustentabilidade traz boas indicações de livros.
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Ação voluntária

O que é?

Organização dos espaços internos e externos da instituição parceiras que estejam
precisando de uma arrumação.

Como fazer:
Para que esta ação gere muito impacto, é preciso conversar com as pessoas da instituição parceira e planejar essa “arrumação. Importante
saber o que é possível fazer e também a melhor forma de organizar. É possível também envolver as crianças.

Ação voluntária

O que é?
Ações criativas para serem desenvolvidas com as crianças da instituição parceira. Falar
de sustentabilidade pode ser divertido e ajudar a desenvolver nossas habilidades
artísticas. As artes e brincadeiras trazem para a ação voluntária a dimensão da cultura e
da inovação para as práticas socioambientais.

Como fazer:
São várias as opções de atividades dentro deste eixo: gincanas recreativas (pula corda, corrida de saco, peão, pega-pega); oficinas
de pintura, massinha, pintura facial, brinquedos reciclados, entre outras; apresentação de teatro para ou com as crianças e/ou de
fantoches. etc.
Uma boa dica é conferir o anual do programa Paralapracá, que contém sugestões bacanas de como organizar essas atividades.Toda loja
tem esse manual em seu acervo e também está disponível no Portal dos Voluntários Instituto C&A.
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Ação voluntária

O que é?
Ações para explorar o território onde os voluntários e as crianças atuam. Ele é
importante porque, visitando a comunidade e seu entorno podemos entender
melhor os desafios locais de sustentabilidade e como resolvê-los com os recursos
que temos.

Como fazer:
Aqui a criatividade pode rolar solta, pois é possível explorar o mundo ao nosso redor de diferentes formas. Algumas sugestões: hortas,
passeios em parques, visitas e museus ou exposições, piqueniques, entre outras atividades.

3.1. Realize e registre a ação
Faça um check list
Para apoiar os voluntários na realização das ações

O voluntário formador deverá colocar o nome dos

na comunidade, existe uma ferramenta chamada

responsáveis por cada atividade e riscar na lista

Check list do antes, durante e depois da ação, que

o que foi feito e o que ainda falta fazer para o dia

é uma lista com todos os itens que os voluntários

da ação. Durante a ação um responsável anotará

deverão se lembrar para que a atividade voluntária

as informações importantes contidas no check list

seja um sucesso.

referente ao resultado da atividade voluntária.
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Conheça o check list e veja como essa ferramenta pode
ser útil para a realização da ação do início ao fim!

luntária

Check List da Ação Vo
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ntária

lu
Check List da Ação Vo

Durante a Ação

Responsável

Feito

esentes.

luntários que estão pr

tre os vo
Distribuir as tarefas en

tos da atividade.
Documentar e tirar fo
r cadastro no Portal:
Registrar para posterio
___
s: ________________________
te
an
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s
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nt
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___________________________
___
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:
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s
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_
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ão
aç
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ão
uç
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ex
de
d) Total de horas

.

ós atividade realizada

Organizar o espaço ap
Agradecer a todos os

envolvidos.
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Publique as ações no Portal dos Voluntários
Todas as ações voluntárias realizadas devem estar
publicadas no Portal.
Para isso, siga os passos abaixo:

1. Entre em Ações - 3. Ações na Comunidade: Bora Fazer.
2. Clique em “publicar ação”.
3. Preencha o formulário. Não esqueça de vincular à sua
loja e comitê regional.
4. Coloque fotos, conte como foi a ação e,
principalmente, INSIRA OS RESULTADOS!
5. Encerre a ação.

51

GUIA DO VOLUNTÁRIO
Dicas para fazer um bom registro
Seguem algumas dicas interessantes que podem
orientar você a fazer um registro adequado e bacana.
- Tirar uma boa foto;
•

•
•

Preste atenção na luz. Evite objetos pouco
iluminados.

- Preserve a imagem das crianças:
•

•

•

Fique longe de reflexos brilhantes e outros clarões.
Pense em uma composição harmônica.
Enquadramento é tudo!
»»

»»

Use a regra dos terços. Imagine duas linhas
horizontais e duas verticais cruzando-se, como
um jogo da velha sobre a imagem.
Deixe os elementos de interesse
ficarem nas intersecções.

Dê preferência pela divulgação dos voluntários
em ação.
Tire fotos das crianças mais de longe, de costas
ou de perfil.
Crianças e adolescentes de abrigos não devem
ter suas imagens divulgadas devido a restrições
judiciais.

- Peça permissão e uso de imagem:
•

•

Publicar foto de uma pessoa sem o seu
consentimento, pode ser arriscado.
Se pretende publicar a foto em redes
sociais ou outro veículo, peça permissão e
assinatura de um termo de autorização
de uso de imagem.
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Colete informações por fase do Ciclo. Quanto
mais, melhor!
1) Mobilização Interna: Eu e a Galera
•

Quantos pessoas receberam o repasse da formação

3) Ação na Comunidade: Bora Fazer
•

voluntária na instituição parceira?

pelo voluntário formador?
•

Quantas pessoas participaram da ação de

•

Quanto tempo durou a atividade de mobilização
interna?

Quantas crianças da instituição participaram da
ação voluntária?

mobilização interna?
•

Quantos voluntários participaram da ação

•

Quanto tempo durou a ação voluntária na
instituição?

2) Parcerias: Construir Caminhos
•

•

bem-vindos: de representante

Quantos voluntários participaram da

da instituição parceira, das

realização do planejamento?
•

Quanto tempo durou a realização do

Depoimentos também são

Aç

crianças e dos voluntários.

planejamento?
•

Quantas visitas foram realizadas na instituição
para conversar e planejar a ação voluntária?

•

Qual o número de voluntários que participaram
das visitas?
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3.2 Reflita e comemore
Pense em como foi a ação: refletir é avaliar
É fundamental que a ação voluntária seja

Conheça as cartinhas:

avaliada por meio de uma reflexão conjunta
sobre os seus resultados com o objetivo de
aprimorar a atuação voluntária.
Existe uma ferramenta específica para
ajudar você a fazer essa reflexão:
Cartinhas da Reflexão: são três cartas
de “baralho” para estimular a conversa
entre os voluntários.
Você pode jogar como quiser! O importante
é que as três perguntas sejam respondidas e
discutidas entre toda a equipe.
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Você pode organizar uma ação de mobilização interna O momento agora é de finalizar o Ciclo:
para fazer essa reflexão e também para festejar!
Celebre
Sim, é muito importante celebrar a realização de uma
ação com os voluntários.
A comemoração valoriza e reconhece a participação
dos associados envolvidos, além de promover o
comprometimento e a fidelização.
Sugestões para comemorar:
•

Celebre após o término da ação. Pode ser um
grande abraço coletivo!

•

Em um ponto de partida, conte como foi a ação e
agradeça a todos que participaram.

•

Divulgue os resultados da ação para todos da unidade
em um ponto de partida/alerta. Não esqueça de
contar os resultados também para a gerência.

•

•

Publique no Portal dos Voluntários todos os
resultados e fotos.

•

Encerre a ação no Portal.

Reflexão: O meu trabalho voluntário
transforma? Estou deixando um legado para a
instituição parceira?
A prática voluntária deve gerar benefícios para
todos os envolvidos: associado, empresa e
instituição parceira.
E também deve buscar a transformação agindo
com consciência, consistência e alinhado com as
agendas global e local.
Para que isso aconteça, é fundamental que as
equipes de voluntários realizem ações de forma
sistemática, contínua e planejada.
Só assim resultados significativos serão alcançados.

Organize um Café com Letras ou alguma outra ação
de mobilização interna com todos os voluntários
participantes.
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Agora que você já conhece todas as etapas do Ciclo
do Voluntariado e suas ferramentas, é hora de colocar
tudo em prática!
O assessor responsável por sua regional está
à disposição para apoiar você e sua equipe no
desenvolvimento de todas as ações mencionadas
neste guia.

IV. Mascote do
Voluntariado
Todas as lojas são convidadas a ter um mascote do
Voluntariado. Um símbolo e também um porta-voz
para as ações da unidade. Nada mais é do que um
boneco, customizado pelos próprios voluntários que
simbolize a equipe de associados daquela unidade.
Por que ter um mascote em sua unidade?
•

É uma forma de reunir a galera e falar sobre as
ações na comunidade que podem ser desenvolvidas.

•

Pode ser utilizado para conquistar novos
voluntários em sua unidade, convide os colegas
para fazerem ou trazerem adereços.

•

O mascote também pode passear e integrar a ação
voluntária da equipe. Pode ser apresentado para
as crianças em uma visita à instituição parceira,
por exemplo.
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•

O Brasil todo está convidado a criar seu mascote.
É uma oportunidade de divulgar o seu! Coloque
fotos do mascote no Portal dos Voluntários e
mostre para os colegas de outras unidades.

•

•

V.Reconhecimento
O Instituto C&A valoriza e reconhece a atuação dos
associados como voluntários em ações na comunidade.

de outras lojas e procurar trocar experiências

A forma mais conhecida e esperada pelos voluntários é
o Prêmio Voluntariado.

para saber como elas têm usado o boneco para

Prêmio Voluntariado

alavancar as ações voluntárias.

Todas as equipes podem participar do Prêmio

Seu mascote pode falar, sendo uma ótima

Voluntariado. Ele ocorre anualmente através de um

ferramenta para ajudar na divulgação das ações

regulamento específico que traz as orientações para a

de sua equipe. Vocês podem montar uma

realização de tarefas e cumprimento dos objetivos do ano.

Inspire-se! Você pode conhecer os mascotes

plaquinha para escrever a fala do mascote naquele O Prêmio conta com um agradecimento especial
momento, como, por exemplo, “Hoje tem Café
para aqueles que cumprirem as regras estabelecidas,
com Letras” ou “Ação na comunidade na próxima
semana.Precisamos de voluntários”.
•

realizando as ações de cada fase do Ciclo. Para saber
mais sobre o Prêmio Voluntariado vigente, acesse o

E, para finalizar, é divertido e tem o potencial de

Portal dos Voluntários Instituto C&A.

integrar e unir pessoas!

E, para ficar por dentro de todas as notícias e
novidades, não deixe de acessar com frequência o
Portal dos Voluntários Instituto C&A.
Bom trabalho!
Equipe programa Voluntariado Instituto C&A
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www.institutocea.org.br
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