
INSTITUTO EDUCACIONAL PARA VIDA SUSTENTÁVEL

guia de acolhimento para novos voluntários



BEM VINDO AO EDUCAVIDA!

Este documento tem como objetivos apresentar uma síntese 
das atividades que você voluntário pode desenvolver em nossa 

instituição, para as nossas causas.

Neste momento estamos com foco no Programa Projeto de Vida 
Educavida - PPVE, priorizando os nossos jovens, em razão de 
toda a problemática que revelam as estatísticas dramáticas em 

nosso país.

Sugerimos a leitura atenta deste documento e reflexão de como 
você pode e quer contribuir para a nossa causa! 
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O Educavida foi criado por considerar 
a Educação como chave para o 

desenvolvimento social e do ser. O Projeto 
de Vida, foco prioritário atualmente, se 
configura como estratégia que abrange 

diferentes enfoques, trabalhando áreas da 
vida essenciais de maneira integrada.

O Instituto 
Educacional para a Vida 

Sustentável – EDUCAVIDA, é uma 
Associação Civil, sem fins lucrativos, 
sem finalidade política ou religiosa, 

que tem como objetivos a promoção de 
atividades e finalidades de relevância pública 

e social, com destaque para o incentivo e 
desenvolvimento das competências das 

pessoas e das organizações para a reflexão 
e a prática da sustentabilidade pessoal 

e planetária de maneira integral e 
interdisciplinar (Art. 1º do seu 

Estatuto).
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PRINCIPAIS OBJETIVOS 
DA EDUCAVIDA:

1.   Programa Projeto de Vida Educavida (PPVE)

2.  Autodesenvolvimento para jovens e adultos

3.  De  senvolvimento dos pilares: Autoconhecimento, 

Autodidatismo, Criticidade (pensamento crítico) e 

Responsabilidade Planetária  

4. Sustentabilidade ecológica - Responsabilidade 

Planetária

5.  Promover o voluntariado
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ATIVIDADES GERAIS

 ✅Fazer o próprio PPVE usando o eBook

 ✅Acompanhar posts das redes do voluntariado: 
WhatsApp e Fórum Google – verificar as 
demandas e ver como colaborar.

 ✅Se inscrever, curtir e compartilhar posts do 
Instagram, Facebook e Youtube.

 ✅Assumir tarefa(s) pessoal(ais) específica(s) nas 
qual(ais) pretende atuar.

REQUISITOS PARA 
O VOLUNTARIADO NA 

EDUCAVIDA

 ✅Disponibilidade mínima

 ✅Entrevista com preenchimento de 
formulário – Termo de voluntariado.

 ✅Assistir uma das palestras do PPVE

 ✅Fazer o roteiro PPVE – recomendado!

 ✅Outros



“Trabalho voluntário não é coisa de gente 
santa... Trabalho voluntário é para quem 

quer mudar a si mesmo e está disposto a aprender por 
meio do contato com novos mundos. É uma excelente 
ferramenta de empatia, onde o aprendiz ensina mais que 
o professor. Voluntariar é transbordar de tanto aprendizado 
e gratidão, é superar dores e desafios inimagináveis, porque 
vê na história do outro as bênçãos da própria vida. A nossa 
maior ligação é humana, feita de respeito e gentileza. Onde 
existem voluntários, existe a mistura das cores, das classes, 
das crenças e de passados. A curiosidade pelo outro alimenta 
a nossa alma sedenta por sentimentos reais! Voluntariar é doar 
amor para curar a dor do outro, e sem saber, descobre que 
esse é o remédio para curar a nossa própria. Em todos esses 
mundos eu encontrei um olhar de gratidão profundo, desses 
que desconstroem quem achávamos que éramos e faz 
renascer quem realmente queremos ser nesse mundo!!” 

- Autor desconhecido



ATRIBUIÇÕES

Ministrar palestras dinâmicas e interativas do 
PPVE. Motivar os jovens a construírem seu 
Projeto de Vida através do eBook, provocar 

reflexões, quebrar paradigmas.

Educavídeos - para disponibilização online nos 
canais

FUNÇÃO

PERFILBoa oratória, saber interagir com o público 
jovem, boa argumentação lógica, descontração, 

intenção sincera e disponibilidade para 
ajudar os jovens a construírem seu futuro. 

Pontualidade. Assertividade. Capacidade de 
responder dúvidas e comentários apresentados 

nas palestras

PALESTRANTE

APOIO TÉCNICO 
NAS PALESTRAS

Apoio técnico ao palestrante – falas 
complementares na palestra, se achar 

conveniente; garantir a estrutura e 
cumprimento do checklist (banner, água, 

fotos, organização da sala, monitoramento do 
comportamento dos alunos, apoio no sorteio, 

etc) 

Capacidade perceptiva das necessidades, 
disciplina para cumprimento do checklist, 

pontualidade – chegar com antecedência na 
palestra, Disponibilidade para ajudar no que 

for necessário

FUNÇÃO

PERFIL



VISITAÇÕES 
ESCOLAS PARA 

OFERECER 
PALESTRAS À 

DIRETORIA

Apresentar a Educavida. 
Apresentar o PPVE ao corpo 

diretor, falando quais os objetivos 
e benefícios da palestra. 

Capacidade comunicativa. 
Conhecimento da Educavida e 

do PPVE.

FUNÇÃO

PERFIL

MINIVÍDEOS – 
ENTREVISTAS 

ALUNOS

Gravar vídeos de 
depoimentos de jovens 

sobre a palestra, cursos, 
e demais eventos da 

Educavida

FUNÇÃO

Saber usar tecnologia 
(celular), saber o que 

perguntar, saber deixar 
o jovem entrevistado 

descontraído.

PERFIL

ADMINISTRAÇÃO 
E ATUAÇÃO NAS 
REDES SOCIAIS

Dar visibilidade à Instituição. 
Comentar e compartilhar postagens. 
Monitorar perguntas, comentários e 
responder, criar posts (conteúdos) 

para as redes, formar banco de 
dados de conteúdos para os posts 
(imagens, textos, artigos, vídeos)

FUNÇÃO

Saber usar as ferramentas 
das redes, bom português 

(se for escrever)

PERFIL



PREPARAÇÃO DE 
NOTÍCIAS E OUTROS 

CONTEÚDOS

Dar visibilidade à 
Instituição, formar banco de 
dados de conteúdos para 
os posts (imagens, textos, 

artigos, vídeos)

FUNÇÃO

Capacidade redacional, 
bom português, 

PERFIL

REVISÃO DE 
MATERIAIS 

(PORTUGUÊS)

Capacidade redacional, 
bom português, 

PERFIL

DESIGN GRÁFICO:
A COOPERATIVA

Preparar peças de 
relevância para instituição 

– com diagramações e 
ilustrações.

FUNÇÃO

Saber usar ferramentas 
de design, competências 

gráficas,

PERFIL



TIRA-DÚVIDAS 
SOBRE O PPVE – 

EMAIL?

Temos email, Telegram e 
Whatsapp

FUNÇÃO

Conhecer bem as 
ferramentas do eBook, 
tendo utilizados para si, 

capacidade de compreensão, 
disponibilidade para ajudar 

nestas dúvidas

PERFIL

FORMADOR DE 
PARCERIAS

Contatar instituições para 
as quais possamos oferecer 

nossos serviços - livros, 
cursos, conteúdos

FUNÇÃO

Conhecer bem nossos 
conteúdos, ter articulação 

comunicativa verbal e escrita.

PERFIL

CAPTADOR DE 
RECURSOS

Escrever projetos para captação 
de recursos; em caso de fundos 

(Ruanet, FUncultura, etc), contatar 
pessoas e empresários para 

destinação de até 4% do IR. Atuar 
para captação de doações.

FUNÇÃO

Conhecimentos para escrita 
de projetos; conhecer bem a 
Educavida; capacidade para 

engajar profissionais; saber cumprir 
as obrigações técnicas do Edital em 
questão. Captações individuais de 

doações.

PERFIL



DESENVOLVEDOR 
DE APLICATIVO

Desenvolver aplicativos 
educacionais e que possam 

captar recursos.
Pendente: Aplicativo Frases

Aplicativo 103 Pílulas

FUNÇÃO

PERFIL

MARKETING 
DIGITAL

Ações de 
publicidade 
e marketing 
institucional;

FUNÇÃO

Conhecimentos 
técnicos específicos

PERFIL
Conhecimentos 

técnicos específicos

PSICÓLOGO

Análise e validação 
das ações, estratégias, 

metodologias, didática etc. 
Idealizações / Construção do 

projeto;

FUNÇÃO

Conhecimentos técnicos 
específicos

PERFIL

CONTADOR

Contabilidade, 
formalidades legais 

da instituição

FUNÇÃO

Conhecimentos 
técnicos específicos

PERFIL



 

https://www.educavida.org.br/

https://www.facebook.com/Educavidas/

https://www.instagram.com/osc.educavida/

Blog: https://parameuprojetodevida.blogspot.com/

Canal Youtube: https://www.youtube.com/educavida

Grupo Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/HxZ0zZQ5Sj86Supj7Q9tCq

Construindo o seu futuro Telegram: https://t.me/joinchat/MappNRTxqtjDysAGPrGdvA

EducaInspira Telegram: https://t.me/EducaInspira

PARA SABER MAIS ACESSE: 

https://www.educavida.org.br/ 
https://www.facebook.com/Educavidas/ 
https://www.instagram.com/osc.educavida/ 
https://parameuprojetodevida.blogspot.com/ 
https://www.youtube.com/educavida 
https://chat.whatsapp.com/HxZ0zZQ5Sj86Supj7Q9tCq 
https://t.me/joinchat/MappNRTxqtjDysAGPrGdvA 
https://t.me/EducaInspira

