Exposição dos
Voluntários do
Santander

parcerias pelas metas

17

Fortalecer os meios de implementação e
revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável

Os ODS só serão realizados mediante um
compromisso de cooperação entre a
comunidade internacional e uma parceria
global ampla que inclua todos – governos,
organizações e indivíduos. O 17o objetivo
propõe esforços coletivos para concretizar a
Agenda 2030. Nesse contexto, a ONU
reconhece a contribuição valiosa que cada
pessoa pode dar para o alcance dos ODS. Em
seu manual de informações e orientações
para organizações voluntárias, a entidade

destaca que os indivíduos podem ser
catalisadores da mudança de comportamento
na sociedade. Entre os exemplos do que pode
ser feito, o manual elenca ações de
conscientização sobre a agenda 2030 e a
mobilização de mais pessoas, para que elas
desenvolvam o senso de oportunidade e de
propriedade em relação aos desafios que
enfrentam e se sintam empoderadas e
motivadas a agir pela mudança.

Esta atividade foi criada pelo Programa Escola Brasil, programa de voluntariado corporativo do Santander Brasil. Conheça e saiba
mais em https://voluntariadostd.v2v.net/. Este material está licenciado sob Creative Commons-Atribuição-Uso não comercialPartilha. Isso significa que o conteúdo pode ser reproduzido, total ou parcialmente, sem finalidade comercial, sempre fazendo
referência ao Programa Escola Brasil e desde que as obras criadas a partir dele sejam licenciadas de acordo com os mesmos termos.
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RESUMO DA ATIVIDADE
A proposta desta ação é organizar uma exposição
que divulgue a história do voluntariado, do

MONTE AQUI SEU
CRONOGRAMA
[

planejar a atividade.

Programa Escola Brasil, do seu núcleo de
voluntários e suas atividades, por meio de fotos,
textos e uma palestra para a divulgação da
exposição.

Nosso objetivo com esta ação é disseminar os

] PASSO 1 Apresentar proposta e

[

] PASSO 2: Organizar a atividade.

[

] PASSO 3: Realização da ação voluntária

[

] PASSO 4: Registro dos resultados no
Portal dos Voluntários.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e
mostrar para a comunidade que o voluntariado:
•

Faz muito bem para quem o pratica;

•

É uma contribuição valiosa para as
mudanças que queremos ver no mundo;

•

É uma forma de inspirar outras pessoas,
trazendo mais gente para o movimento.

O seu papel será organizar a exposição e realizar

PREPARE-SE

uma palestra bastante inspiradora. Como
atividade complementar, você poderá ampliar a
exposição para outros grandes projetos de
voluntariado.

Passo-a-passo completo
Informações para o facilitador
Referências para o facilitador

PÚBLICO RECOMENDADO
•

Estudantes dos últimos anos do
Fundamental II (12 anos).

•

Alunos do Ensino Médio, EJA, jovens
aprendizes e em formação profissional.

•

Pais, professores e comunidade.
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Passo-a-passo completo
PASSO 1

Apresentar a proposta e planejar a atividade

Entre em contato com a instituição e agende uma conversa para apresentação da proposta e planejamento.
Possivelmente, a articulação será encaminhada com a coordenação pedagógica. Nessa reunião, não se
esqueça de:
•

Levar a proposta por escrito.

•

Explicar os objetivos da atividade, que são:
o

Disseminar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;

o

Apresentar o PEB à comunidade escolar, para que todos conheçam o trabalho desenvolvido
pelos voluntários;

o

Valorizar e mostrar os benefícios do trabalho voluntário;

o

Inspirar e estimular os alunos e a comunidade a assumirem uma participação ativa nas
mudanças que desejam ver no mundo.

•

Definir o local e o período para a realização da exposição e a melhor data para um evento de
abertura, quando o(s) voluntário(s) do PEB farão uma palestra (verifique se é possível realizar essa
abertura em período noturno, para viabilizar a participação das famílias dos alunos).

•

Combinar como a comunidade escolar poderá ser envolvida.

•

Pedir autorização para filmar ou fotografar a atividade.

PASSO 2

Organizar a atividade

Nesta atividade, é o grupo de voluntários que prepara os materiais. A comunidade escolar participará apenas
como convidada para a palestra / abertura da exposição. Veja alguns pontos importantes para a organização:
•

A exposição poderá ser composta por materiais fotográficos sobre as ações do seu núcleo no
município e também de núcleos de todo o país. Para isso, envolva outros voluntários pedindo
contribuições pelo Portal do PEB. Para acompanhar as fotos, você também pode colher alguns
depoimentos e incluir informações sobre o voluntariado no Brasil e sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. Avalie a quantidade de material necessário de acordo com o espaço
que a exposição irá ocupar.

•

Se a escola tiver um auditório com microfone e projetor, prepare uma apresentação em PPT para
apoiar a sua fala na palestra que marcará a abertura da exposição. Utilize a apresentação do PEB para
apresentar o Programa e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que norteiam as ações dos
voluntários. Você encontra essa apresentação no Portal do PEB. Ela poderá ser complementada com o
seu depoimento pessoal sobre os benefícios do voluntariado para quem o pratica, além de dados
históricos e estatísticos (veja algumas referências nas informações para o facilitador). Aqui, algumas
sugestões de argumentos que você pode utilizar:
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1.

Mencione que a razão de estarem realizando essa palestra é o 17o Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável, que trata das parcerias e ações necessárias para que esses
objetivos sejam alcançados em todo o mundo. Se for viável, exiba um dos diversos vídeos
explicativos publicados no canal da ONU Brasil no YouTube. Aqui duas sugestões: A maior
lição do mundo e Como melhorar a vida em todo o mundo?

2.

Pergunte à plateia se eles gostam do futuro vislumbrado pelos ODS. Explique que essa
realidade só irá se concretizar mediante um compromisso de cooperação entre a comunidade
internacional e uma parceria global ampla que inclua todos os setores e pessoas.

3.

Explique que a ONU reconhece a contribuição valiosa dos voluntários e destaca que os
indivíduos podem ser catalisadores da mudança positivas na sociedade. Para embasar essa
afirmação, traga histórias de sucesso, que mostrem resultados concretos de ações de
voluntariado.

4.

Mostre que a solidariedade e a participação cidadã fazem bem também para quem realiza a
ação. Faça isso compartilhando sua própria experiência enquanto voluntário deste programa.
Reforce que o trabalho voluntário é fonte de aprendizados muito importantes para a vida
pessoal e profissional (trabalhar em equipe e com comprometimento, organizar atividades,
diagnosticar problemas, avaliar resultados, etc.).

5.

Utilize os dados sobre voluntariado presentes nas referências para o facilitador para mostrar
que, no Brasil, o voluntariado ainda engaja um número pequeno de cidadãos. Argumente que
não podemos mais ficar esperando que as grandes transformações sejam realizadas por
lideranças e governantes. A mudança que queremos ver no mundo só virá se todos nós nos
engajarmos.

6.

Finalize apontando caminhos para a ação. Reforce que toda contribuição é valiosa e não
necessariamente envolve uma grande dedicação (dê alguns exemplos, como doar sangue,
participar de reuniões de associações de moradores ou até mesmo o envolvimento nas
atividades da escola já são importantes formas de participação).

•

Além da sua apresentação, convide algum outro voluntário com uma experiência interessante para
compartilhar.

•

Para garantir a participação dos alunos e pais, você poderá enviar convites via agenda (veja abaixo um
modelo), ir às salas de aula para fazer um convite presencial e/ou espalhar cartazes em pontos de
grande circulação da instituição. Outra sugestão é oferecer um lanche e organizar o espaço de forma
bem aconchegante.

ESTA É A NOSSA CIDADE. VAMOS CONSERTÁ-LA!
Antes de preparar a sua apresentação, inspire-se com a palestra de Alessandra Orofino, fundadora do
movimento Meu Rio. Veja como ela organiza, em uma fala de menos de dez minutos, dados de
realidade, argumentos, sua experiência pessoal e histórias de sucesso para inspirar e mostrar à plateia
que é possível buscar melhorias para o lugar onde você vive por meio da participação cidadã.
ASSISTA | CONHEÇA O MEU RIO
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Prezados pais,
Com o objetivo de incentivar os nossos alunos a se engajarem em causas importantes para a nossa
comunidade, estamos organizando uma exposição sobre voluntariado, que será realizada pelos voluntários
do Programa Escola Brasil.
Venha prestigiar e saber mais sobre essa importante prática cidadã! Assim, esperamos contribuir para que
nossos alunos se tornem cidadãos conscientes, participativos e mais preparados para dar sua contribuição à
sociedade.
Esperamos vocês!
Quando:
Onde:
Horário:

PASSO 3

Realização da ação

TEMPO NECESSÁRIO: 45 minutos

Após a montagem do material, é preciso preparar a exposição no local estipulado pela escola. Você pode
sugerir que o material fique na recepção ou próximo à entrada para garantir que o maior número de alunos e
familiares tenha acesso.
No dia da abertura da exposição, chegue mais cedo para organizar o espaço e testar os recursos audiovisuais.
Receba os convidados, deixando todos bem à vontade. Durante sua fala, abra espaço para que pessoas da
plateia façam perguntas e relatem suas experiências pessoais em ações voluntárias. Esse é um momento
importante para a integração da comunidade escolar e o fortalecimento da cultura de voluntariado. Ao final,
convide os participantes para conhecerem a exposição.

PASSO 4

Divulgação da atividade

Posteriormente, a iniciativa poderá ser matéria no jornal interno, informativo, fanpage ou blog da instituição.
Não se esqueça de publicar a atividade no Portal do PEB, registrando os resultados da experiência. Para isso,
basta criar uma Ação Voluntária dentro da Ação Mãe.
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PASSO OPCIONAL

Exposição de projetos de voluntariado

A escola poderá montar uma exposição complementar à trazida pelo PEB, abordando trabalhos voluntários de
grande impacto na realidade nacional. Os alunos poderão realizar a pesquisa e preparar painéis com diversos
exemplos de voluntariado no país. Veja alguns exemplos que poderão inspirar as turmas:

•

Pastoral da Criança: http://www.pastoraldacrianca.org.br/pt/tema/2851-voluntariado

•

Dentistas do Bem: http://turmadobem.org.br/br/dentista-do-bem/

•

Voluntários do Sertão: http://www.voluntariosdosertao.com.br/

•

Voluntários do Greenpeace: http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Participe/Voluntario/

•

Meu Rio: https://www.meurio.org.br/

•

Minha Sampa: https://www.minhasampa.org.br/

•

Ação Voluntária: http://www.acaovoluntaria.org.br/

.
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Informações para o facilitador
"Não basta ter
compaixão, é
preciso agir"
Paramahansa
Yogananda

Parceria global
O 17o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
aborda o fortalecimento da parceria global para os
demais 16 objetivos sejam atingidos por todos os
países até 2030.
Isso envolve, por exemplo, a mobilização de
recursos financeiros, o comprometimento dos
governos e cooperação dos países desenvolvidos
para que os países em desenvolvimento não
fiquem para trás, sempre com respeito ao espaço
político e às lideranças de cada local.
Promover a prosperidade global é um desafio
imenso, por isso é necessário o envolvimento de
todos os setores por meio de parcerias entre
governos e empresas, entre empresas e entre
governos, empresas e sociedade civil.
Juntos, esses setores devem atuar tendo em vista
as metas acordadas, construindo um futuro
comum. Por isso é tão importante que todo
mundo conheça o conteúdo dos 17 Objetivos.
Assim, independentemente do setor que
estamos representando, da causa que estamos
abraçando ou dos meios que dispomos para
agir, estaremos todos agindo na mesma
direção.

Pensar, sentir, agir
“Só temos um planeta. Não temos nenhum outro
lugar para ir. Se usarmos nossos poderes de
criatividade da maneira correta não precisaremos
de nenhum outro lugar. Se cuidarmos dele e de

uns aos outros, tudo o que precisamos já está
aqui”, diz o educador inglês Sir Ken Robinson.
E como podemos, então, fazer isso em um mundo
onde tudo aparentemente joga contra o futuro
que queremos? Há diversos caminhos para isso.
No Guia prático para a sociedade civil, a ONU
propõe o “alargamento do espaço democrático”,
ou seja, a valorização da contribuição cívica e a
ampliação dos mecanismos de participação da
sociedade civil nas decisões que afetam suas vidas.
“As liberdades de expressão, associação e reunião
pacífica, bem como o direito de participar em
assuntos públicos, são direitos humanos que
permitem aos indivíduos partilhar e formar novas
ideias, assim como juntar-se a outros para
reclamar os seus direitos. É através do exercício
dessas liberdades públicas que tomamos decisões
esclarecidas sobre o nosso desenvolvimento
econômico e social. É por meio desses direitos que
podemos participar na atividade cívica e construir
sociedades democráticas”, diz o documento.

O que é o trabalho voluntário
Envolver-se em trabalhos comunitários ou
voluntários e colaborar com uma organização de
ajuda humanitária ou ambiental são boas maneiras
de sair do “pensar – sentir” e ir para o “agir”.
O trabalho voluntário é aquele em que doamos
nosso tempo, trabalho e talento de maneira
espontânea, executando uma atividade não
remunerada para causas sociais ou ambientais.
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Ele pode acontecer em instituições não
governamentais voltadas para diversas áreas:
saúde, assistência social, educação, cidadania,
cultura, meio ambiente... Ou através da
participação em mutirões, projetos públicos, pela
melhoria da cidade e da vida na comunidade.
O Centro de Voluntariado de São Paulo enumera
algumas oportunidades de participação, seja
presencialmente ou à distância1:
•

•

•

•

Realizando ações individuais - Por exemplo:
profissionais liberais (médicos, advogados etc.)
que atendem a uma organização social ou
pessoas carentes, ou outras iniciativas como
estimular matrículas de crianças em escolas,
alfabetizar adultos, dar aulas de artesanato,
incentivar a coleta seletiva de lixo.
Participando de campanhas - Por exemplo: as
campanhas de doação de sangue, de coleta de
livros, de brinquedos, de alimentos, de
reciclagem de lixo, voto consciente, entre
outras.
Juntando-se a grupos comunitários - Apoiar a
escola pública local, a associação de moradores
ou atuando em alguma necessidade específica
da comunidade como urbanização, saneamento
e saúde, etc.
Trabalhando em Organizações Sociais que
atuam em diferentes causas e oferecem
inúmeras oportunidades nas áreas da saúde,
assistência social, educação, cidadania, cultura,
meio ambiente.

•

Participando de Projetos Públicos Trabalhando junto as diversas secretarias
municipais e estaduais que visam a melhoria da
cidade e das condições de vida da comunidade.

•

Sendo Voluntário em Escolas - Procurar alguma
escola pública ou particular. Participar da
Associação de Pais e Mestres da escola de seus
filhos ou de outros projetos ligados ao
voluntariado.

(semanalmente, por exemplo), a Lei nº 9.608/98
estabelece seja regulamentado por contrato
escrito – o Termo de Adesão – que destaca a não
existência de vínculo trabalhista no serviço.

O voluntariado no Brasil
Ainda são poucos os brasileiros que se dedicam a
alguma atividade voluntária. Segundo pesquisa
realizada pelo IBOPE Inteligência2 em 2011 a
pedido da Rede Brasil Voluntário:
•

25% da população declaram que já fizeram ou
fazem serviço voluntário (a média mundial
que é de 37%).

•

Entre os que declaram fazer trabalho
voluntário, as mulheres são mais atuantes que
os homens: 53% e 47% respectivamente.

•

A faixa etária mais engajada está entre 30 a
39 anos, com 22% entre os cidadãos
participativos. A maior parte (38%) tem nível
superior.

•

A maior parte do serviço voluntário do Brasil é
realizado em instituições religiosas: 49%.

•

A maioria dos entrevistados (87%) se sentiam
totalmente motivados a continuar fazendo
voluntariado.

Há, no entanto, alguns dados mais recentes que
mostram que essa realidade começa a melhorar.
Segundo o Índice Mundial de Solidariedade 20163,
o país teve grande aumento no número de
pessoas doando para organizações da sociedade
civil, fazendo trabalho voluntário e ajudando um
estranho, os três aspectos medidos que compõem
o índice. Com esse resultado, o Brasil saltou do
105o para o 68o lugar no ranking mundial de
solidariedade.

Quando o trabalho voluntário é sistemático e
cotidiano, ou seja, acontece de forma regular

1 Fonte:
http://www.voluntariado.org.br/default.php?p=oqueeservolunta
rio.php

2 Fonte: http://www.cbve.org.br/?p=860
3 Fonte:
http://www.voluntariado.org.br/sms/files/Indice%20de%20Solid
ariedade%202016%20%20IDIS%20CAF.pdf
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Referências para o facilitador
•

ODS 17: Parcerias e meios de
implementação
http://www.agenda2030.com.br/meta.php?
ods=17

http://www.quemseimporta.com.br/compr
e-o-filme/

•

Brasil Voluntário e Ibope

•

Vídeo Promovendo uma parceria global
revitalizada: https://goo.gl/KKTHQD

•

Vídeo A história que estamos moldando já
começou há muito tempo:
https://www.youtube.com/watch?v=Vwi2f
dLSdP8

•

Guia prático para a sociedade civil – O
campo de ação da sociedade civil e o
sistema de Direitos Humanos da ONU:
https://goo.gl/FjthCb

•

Documentário Quem se importa?, de Mara
Mourão, que mostra como
empreendedores sociais vêm mudando a
realidade de comunidades do Brasil, Peru,
Canadá, da Tanzânia, Suíça, Alemanha e
dos Estados Unidos:

•

•

•

Pesquisa Voluntariado no Brasil – Rede
http://www.cbve.org.br/?p=860
Índice Mundial de Solidariedade 2016
http://www.voluntariado.org.br/sms/files/I
ndice%20de%20Solidariedade%202016%2
0%20IDIS%20CAF.pdf
Lei do Voluntariado
http://www.voluntariado.org.br/default.ph
p?p=legislacao.php
História do Voluntariado
http://www.voluntariado.org.br/default.ph
p?p=texto.php&c=linha_tempo

Complete esta lista com outras sugestões!
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