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Bilhetes de Agradecimento / Mural de Agradecimento
O que é?
No dicionário Aurélio, a palavra Reconhecimento é caracterizada como a lembrança de um
benefício. Quem não gosta de ter seu trabalho reconhecido por alguém?
Receber um elogio e ver que gostaram do seu trabalho é uma das melhores sensações de uma
pessoa em sua carreira profissional, e no trabalho voluntário não é diferente.
Por isso, a ideia desta ação é valorizar o voluntário mostrando a gratidão das pessoas que
foram ajudadas por ele.
Nesta atividade, o líder da ação ou o líder do grupo de voluntários irá colher cartinhas ou
bilhetes de agradecimento de Instituições que foram beneficiadas ao longo do ano.

Passo a passo
1. Entre em contato com o responsável da ONG ou Instituição e pergunte sobre a
possibilidade de recolher depoimentos das pessoas beneficiadas pelos voluntários.
Importante: a ideia aqui não é pegar o depoimento apenas do gestor da ONG, mas
sim do público que foi diretamente beneficiado. Por exemplo: as crianças de uma
creche ou os idosos de um abrigo que receberam a visita dos voluntários.
2. Depois de realizado o contato com a Instituição, combine com ele a distribuição de
papéis e canetas para que os beneficiados escrevam seus depoimentos. Em seguida,
marque uma data para buscar as mensagens na instituição.
3. Exponha as mensagens para toda a empresa. Se o escritório já tiver um mural você
pode aproveitar um espacinho dele; senão, pode criar um exclusivo Mural do
Agradecimento.
4. Para divulgá-lo, aproveite uma data comemorativa ou a reunião mensal da equipe.
Você também pode mandar um e-mail de divulgação ou simplesmente estimular a
divulgação boca-a-boca entre os funcionários.

Dica:
Para que o Mural do Agradecimento fique mais bonito, converse com o responsável da
ONG ou Instituição sobre a possibilidade de uma colagem com fotos. Mostre aos demais
voluntários como foram realizadas as ações.

Lembre-se:
Registre a ação na Sociomotiva e compartilhe em detalhes como foi!

Material Necessário:


Fotos com os beneficiados



Depoimentos dos beneficiados



Cartolina



Papelão



Canetas coloridas



Fita Durex



Cola quente



Glitter



Adesivos divertidos



Papel colorido



Papel Crepom

Dica 2:
Não se limite a datas comemorativas para realizar esta ação. Você pode criar o Mural de
Agradecimento em qualquer época do ano!

