
Mês de Junho: Semana do meio ambiente! 
+ Férias e Esquenta de Agosto!      



Fechar com a consultoria aos menos 1 ação para 2021

Aniversários, dados dos integrantes do comitê etc - enviar urgente!

Gincana

Meta de chegarmos a 400 inscritos no portal

Ações de Meio Ambiente

 O que ficamos de realizar?



Resultados Gincana



Resultados Gincana



Ranking Gincana



Ranking Gincana

TOP 5

1o  Montes Claros - 33 escolas
2o  Ibiá, Itabuna e Vila Velha - 19 escolas cada
3o  Fortaleza e Goiania - 16 escolas cada
4o  Ribeirão Preto - 9 escolas
5o  Ituiutaba - 8 escolas



Inscritos

376

Bora rumo aos 500?



Mês de Junho: Semana do meio ambiente!
            Quem botou em prática?

- Coleta de itens recicláveis para móveis, hortas ou brinquedos. 
- Plantio de árvores, hortas ou ações de compostagem. Ideia 

de fazer essas ações em setembro para o presencial
- Conteúdos Sustentáveis: fazer mentorias onlines, podcast 

sobre o que é sustentabilidade, o que é  empreendedorismo 
de impacto social e economia circular.



Destaques do mês



Cordeirópolis
Em comemoração  a "SEMANA DO MEIO 

AMBIENTE ", a Equipe  Cipa + SHE + 

Voluntariar arrecadaram lacres de alumínio, 

tampinhas de garrafa pet e metálicas. Todo 

material foi encaminhado ao Lar dos 

Velhinhos Santa Inês.

32 voluntários

12 beneficiados



Vila Velha
Ação destaque do mês passado ganhou 

versão constante e registro na plataforma:

"Doações de óleo de cozinha para a o 

instituto verde vida em Ataíde, o óleo será 

reciclado e doado para moradores da região."

Passo a passo da ação será compartilhado 

com comitês no grupo de whatsapp. Quem 

sabe seu comitê também se anima e 

implementa? Conte com a gente e os 

amigos de Vila Velha!



Balanço 1o semestre

Um pouco do histórico de 2021:

❏ 8/1 - inscrições

❏ 3/3 - encontro de comitês 

❏ 9/3 - ação

Ação com mais 
participantes até hoje!!!

221 doadores
65 colaboradores voluntários

= atrairam 3,4 doadores!!!



Balanço 1o semestre
Outras ações de destaque:

100 voluntários
200 beneficiados

O projeto RP contra o Coronavírus consiste em 

um grupo de jovens voluntários da USP que, 

com o apoio de entidades estudantis, doadores 

e adeptos,  deu início a essa campanha que 

busca ajudar pessoas em situação de 

vulnerabilidade!

Doação de alimentos e/ou produtos de limpeza 

entregues no RH de sua UNIDADE.



Balanço 1o semestre
Outras ações de destaque: 172 posts no Insta

66 colaboradores 
voluntários = 2,6 posts 
ou amigos acionados

1665 escolas x 980 
em 2020



Balanço 1o semestre - reflexo do momento + estratégia

19 ações de março até 20 de junho

TEMAS 

● 9 ações independentes

● 3 de doação de agasalhos

● 2 de doação de livros

● 1 de meio ambiente

● 1 de doação de alimentos

● 1 de inclusão no mercado de trabalho

● 2 Institucionais (Abrace uma escola e Páscoa Solidária





8 ações 4 ações 4 ações 

3 ações 2 ações 2 ações 

1 ação 

Balanço 1o semestre - 9 ODSs trabalhados

1 ação 1 ação 



Balanço 1o semestre - + resultados
1500 crianças tiveram Páscoa!

  453 beneficiados só nas ações independentes

  178 livros doados

Alimentos? Cobertores? Produtos de Higiene? 

Precisamos validar os resultados e fechar as ações. 

Bora fazer uma força tarefa?



Balanço 1o semestre - RAIO X 

21.000 colaboradores

372 voluntários

147 inscritos em ações

118 voluntários únicos ativos

0,56% dos colaboradores são voluntários

32% dos inscritos se inscrevem nas ações

80% dos inscritos atuam nas ações

Em média 30 voluntários por ação
E destes, cerca de 6,2 são colaboradores 
voluntários únicos.



Balanço 1o semestre - RAIO X 

Dos 118 colaboradores 
voluntários únicos:

90 são colaboradores (70%)
10 são líderes de comitê (8,4%)
16 são convidados (13,5%)
+ gestão do programa

ALINE PEREIRA
Maior participação: 

5 ações, todas como líder



Balanço 1o semestre
18 comitês

Participantes:

● Média de 13 participantes
● SP > com 76
● Marília < com 4

Ações:

● Média de 1,4 por comitê
● Ribeirão Preto e Vila Velha - 3 ações 

cada comitê
● Maioria fez 1 ação neste 1o semestre

Comitês que mais interagiram com a consultoria
● Fortaleza, São Paulo, Vila Velha

Comitês que já fizeram reunião conosco
● Araçatuba, Fortaleza, Ribeirão Preto, São Bernardo do 

Campo, São Paulo, Vila Velha

Comitês com plano para 2021
● Araras, Goiania Fortaleza, Ribeirão Preto, São 

Bernardo do Campo, São Paulo, Vila Velha

Voluntários que mais foram às reuniões 
mensais com os comitês:

● Adriene Medeiros, Anna Silva, Ivan, Marcio 
Luiz, Milena Rodrigues e Matheus Bezerra



até 11/08 - enviar Roteiro/ Plano de Ação para Carol

até 3/09 - fechar com a consultoria aos menos 1 ação para 2021

até 2 comitês serão chamados para compartilhar uma boa prática 
no encontro de 4/Agosto. Prepare-se!

Mês do Voluntariado: Ação com as Nutricionistas, Crianças e 
Pais da UNAS

 Próximos Passos:



Mês de Julho/Agosto: Férias / Dia dos Pais
 O que podemos fazer?

 5 ideias para montar brinquedos com itens recicláveis

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/pages/e37dcfdb-30fd-434f-9657-07bc0d17a044


Mês de Julho/Agosto: Férias / Dia dos Pais
 O que podemos fazer?

Cada vez mais presentes no dia a dia das
famílias, sugerimos que levantem os pais
voluntários em seu comitê para poderem 
homenageá-los em agosto!
O V2V irá mandar uma imagem para que 
escrevam seu agradecimento à dedicação
deles, mas vocês ainda podem ir além...



Agosto: Dia da Nutrição/Dia Nacional do Voluntariado 
      



 Aniversariantes do mês 



 Qual sua expectativa?

Gratidão, 
até breve no whats e bate-papos



Samantha Jones Renata Bonito Renan Carvalho Carolina Wermelinger

Quem somos: 

Comitês VFB 2020

mailto:carolinaw@v2v.net
https://docs.google.com/presentation/d/1j5XFJo-KPGM094-vb2OZVetZDiV6Tuo-vBCeHPdRSp8/edit#slide=id.gbfba85fd0a_0_0


Documentos de apoio Relatórios de atividades

 O portal, onde ficam os documentos

https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/pages/2ca97b1a-c0e1-43c2-bae8-6e757483eab2
https://voluntariarfazbem.v2v.net/pt-BR/pages/66c449da-09aa-41bc-af9d-168af897402d

