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Este é o espaço virtual para você saber tudo sobre o Programa Escola Brasil -

PEB, do qual todos os colaboradores do Banco Santander podem participar. 

Aqui você vê as notícias sobre o Programa e interage com todos os outros 

voluntários. Você pode compartilhar experiências, conhecer o que seus

colegas estão fazendo e divulgar as ações que você e seu núcleo estão

promovendo. 

É um ambiente para inspirar e ser inspirado. 

Seja bem-vindo!

O que é o Portal do Voluntário?



Homepage
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do Programa

Ações mais 

recentes no site

Estatísticas do site



Ao se cadastrar no portal, você poderá interagir com outros voluntários, participar de ações e publicar 

textos.

Passo-a-passo:

1. No canto superior direito clique 

em “cadastre-se”

2. Preencha os campos 

solicitados e aguarde o e-mail 

de confirmação de cadastro

3. Ao receber o e-mail, clique no 

link que encontrará na 

mensagem

DICA: se não receber o e-mail em 

sua caixa de entrada, verifique a 

caixa de Spam.

Cadastrando-se no Portal
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Ao visitar o perfil de um voluntário, você pode deixar um comentário ou enviar mensagens privadas. 

Você também pode dar um selo de reconhecimento, como verá mais adiante.

Você pode  

acompanhar as 

últimas atividades 

do seu colega e as 

páginas que ele 

segue!

Interagindo com outros voluntários



Se você não faz parte de um núcleo, busque oportunidades de atuação voluntária nas abas “Ações”. 

Ao encontrar uma ação da qual deseja participar, clique no botão “Quero Participar”. 

Se você faz parte de um núcleo, você também pode divulgar as ações que seu núcleo organiza 

através do botão “Publicar ação”. 

Participando de ações voluntárias



Ao se cadastrar no site, você já menciona o núcleo a que pertence e participa automaticamente da 

página.

No entanto, se ao se cadastrar você mencionou ser um voluntário pontual, você ainda pode escolher 

um núcleo para participar. Neste caso, basta acessar o item Núcleos, no menu superior, para ver 

todos os núcleos existentes. Ao se interessar por um núcleo, envie uma mensagem para o líder da 

página e combine sua participação!

Participando de um Núcleo



Núcleos são equipes de voluntários que se reúnem para praticar atividades em prol de uma causa. Se 

o seu núcleo ainda não possui uma página, você mesmo pode criar.

Passo-a-passo

1. No menu superior clique em Núcleos.  

2. Na página seguinte, clique no botão 

“cadastrar núcleo”

3. Preencha as informações e clique em 

“salvar”.

4. A página do núcleo ficará com status 

pendente até que seja aprovada pelo 

Administrador.

Cadastrando um novo Núcleo



Crie uma ação para registrar as iniciativas voluntárias feitas por você ou seu núcleo. Você pode 

divulgar uma ação que ainda vai acontecer ou registrar uma ação realizada.

Passo-a-passo

1. Vá em Ações, no menu superior, e clique em 

“Publicar ação”;

2. Escolha o tema da ação que você deseja 

vincular à sua iniciativa;

3. Preencha os campos da ação. Seja claro sobre 

os objetivos da ação e sobre como o voluntário 

poderá ajudar!

DICA: se você estiver registrando uma ação já 

realizada, marque o status dela como “realizada” e 

preencha os resultados na tela seguinte.

Página de criação da ação

Publicando uma ação



Depois de realizar a ação, é importante registrar os resultados. Além de motivar os participantes, 

contribuirá para o aprimoramento das ações realizadas pelo PEB.

Passo-a-passo

1. No menu da ação, clique na aba Resultados 

e depois em “Inserir/editar resultados”. 

2. Na tela seguinte, preencha os campos 

solicitados. 

3. Confira o campo “tempo médio de 

dedicação por voluntário”, pois todos os 

inscritos acumularão estas horas em seu 

cadastro.

4. Descreva como foi a ação e clique no botão 

“Salvar e fechar ação”.

DICA: Incentive os participantes a acrescentarem 

fotos e comentários sobre a ação! 

Página de ação voluntária

Registrando resultados da ação



Para homenagear um colega ou agradecer por algo que fez, você pode dar um selo de 

reconhecimento.

Passo-a-passo:

1. Vá até a página de perfil do seu 

colega, clique no aba “Selos de 

Reconhecimento” e depois em “dar 

selo de reconhecimento”

2. Na tela que abrir, escolha o selo e 

explique por que ele merece ser 

reconhecido

3. Clique em Publicar e pronto! O selinho 

irá aparecer no perfil da pessoa.

Trocando selos de reconhecimento



O Líder da página de um núcleo ou ação é o responsável por cuidar dela. Ele pode adicionar e excluir 

voluntários e transferir a liderança.

Passo-a-passo

1. Vá até a página desejada e 

clique na aba “Membros”.

2. Clique em “Adicionar voluntário”

3. Escreva o nome do voluntário 

desejado, escolha qual função 

ele deverá exercer e clique em 

adicionar. 

DICA: Para transformar um 

participante em líder, você deve 

primeiro excluí-lo da página para 

depois adicioná-lo como líder.

Transferindo a liderança de uma página



Dúvidas

PEB - Programa Escola Brasil 

Equipe PEB 

peb@fcmconsultoria.com.br

(11) 3744-0477

COLABORE com ações voluntárias.

PROMOVA suas próprias iniciativas.

COMPARTILHE experiências e resultados.
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