
 

    

COMO PLANEJARCOMO PLANEJARCOMO PLANEJARCOMO PLANEJAR    

UMA AÇÃO SOCIAL UMA AÇÃO SOCIAL UMA AÇÃO SOCIAL UMA AÇÃO SOCIAL 

VOLUNTÁRIAVOLUNTÁRIAVOLUNTÁRIAVOLUNTÁRIA    
 

 
1. Nome da Equipe 

Deve traduzir em uma palavra ou frase o ideal da equipe. Ex: Doutores da 

Alegria. 

2. Título da Ação 

Deve traduzir em uma palavra ou frase o ideal da ação. Ex: Dia da Alegria 

3. Justificativa 
Deve apresentar os tópicos que caracterizam a situação problema diagnosticada 

que justifique a realização da ação. Ex: Amenizar o sofrimentos das crianças do 

Hospital do Câncer de Goiânia. 

4. Objetivo da ação 

Deve apresentar a situação que se deseja alcançar e os resultados positivos da 

realização da ação, bem como amenizar o problema identificado. Ex: Realização 

de 4 visitas nos meses de abril e maio ao Hospital do Câncer de Goiânia, levando 

alegria e entretenimento às crianças lá internadas, feita  por 5 voluntários 

vestidos de Doutores e maquiados de palhaços.  

5. Público-Alvo 

Público que receberá a ação. Ex: Crianças internas do Setor Infantil do Hospital 

do Câncer de Goiânia.  

6. Meta 

Deve apresentar o indicador do resultado a ser alcançado com a implementação 

da ação. Ex. 30 crianças visitadas/mês.  

6. Recursos Necessários 

Deve apresentar os recursos necessários que serão utilizados na ação. Ex: 5 

Jalecos brancos, 5 Narizes de palhaço, Maquiagem, Livros, Cartazes, Brinquedos, 

Transporte, Lanches etc.  

7. Parceiros 

Deve apresentar as pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas, que 

auxiliarão na realização da ação. Ex: O Boticário – 20 Maquiagens; Furnas – 

Transporte;  DiFesta – 05 Nariz de Palhaço, brinquedos; Livraria Saraiva – Livros 

infantis etc. 



 

 
Como ajuda no planejamento da ação pode-se criar uma Planilha que os auxiliará 
com as informações sobre a ação: 
 
 
Título: DIA DA ALEGRIA 
Equipe: DOUTORES DA ALEGRIA 
Duração: 2 MESES 
Instituição: HCG – HOSPITAL DO CÂNCER DE GOIÂNIA 
Meta: 60 CRIANÇAS VISITADAS (30/MÊS) 
 

 
 
 
Data: 00/00/2016 

Objetivo da Ação 

Realização de 4 visitas nos meses de abril e maio ao Hospital do Câncer de Goiânia, levando alegria e entretenimento 
às crianças lá internadas, feita  por 5 voluntários vestidos de Doutores e maquiados de palhaços.  

 

Atividade 1 Recursos Parceiros Responsável 

Atividade 1 - Vestir e 
maquiar os voluntários 
para a ação. 

Jalecos, narizes de palhaço, 
e maquiagem. 

Di Festa e O Boticário Fulano de Tal 

Atividade 2 - Transportar 
os voluntários para a ação. 

Van de 10 lugares Furnas Siclano 

Atividade 3 - Realizar o 
entretenimento das 
crianças e oferecer lanches, 
e brianquedos. 

Voluntários - 
Equipe Doutores da Alegria 
e voluntários assistentes 

Atividade 4 - Fotografar / 
filmar a ação. 

Celular ou câmera - Beltrano 

Atividade 5 - Relatório 
Final. 

Relatório padrão - Equipe Doutores da Alegria 

    
 

Pode ser também um Cronograma: 
 

Título: DIA DA ALEGRIA 
Equipe: DOUTORES DA ALEGRIA 
Duração: 2 MESES 
Instituição: HCG – HOSPITAL DO CÂNCER DE GOIÂNIA 
Meta: 60 CRIANÇAS VISITADAS (30/MÊS) 
Objetivo da Ação: Realização de 4 visitas nos meses de abril e maio ao Hospital do 
Câncer de Goiânia, levando alegria e entretenimento às crianças lá internadas, feita  
por 5 voluntários vestidos de Doutores e maquiados de palhaços.  
 
Dia 00/00/2016 

18:00 – Reunião da equipe para planejamento da ação (definir a agenda de visitas 
com o hospital, quem visita cada parceiro; quem preenche os documentos de 
parceria, local onde guardarão os brinquedos e livros, onde se vestirão e se 
maquiarão, quem confecciona os lanches, quem será responsável por cada atividade, 
enfim, definir todos os passos da ação. Elaborar uma ata. Registrar. 
 



Dia 00/04/2016 

13:00 – Vestir e maquiar os voluntários para a ação. 
13:30 – Transportar os voluntários para a ação. 
14:00 – Realizar o entretenimento das crianças por meio de histórias infantis e 
brincadeiras. Fotografar ou filmar. Registrar nº de crianças atendidas. 
15:00 – Oferecer lanches e brinquedos. /Fotografar ou filmar. 
 
Dia 00/04/2016 

13:00 – Vestir e maquiar os voluntários para a ação. 
13:30 – Transportar os voluntários para a ação. 
14:00 – Realizar o entretenimento das crianças por meio de histórias infantis e 
brincadeiras. Fotografar ou filmar. Registrar nº de crianças atendidas. 
15:00 – Oferecer lanches e brinquedos. /Fotografar ou filmar. 
 
Dia 00/05/2016 

13:00 – Vestir e maquiar os voluntários para a ação. 
13:30 – Transportar os voluntários para a ação. 
14:00 – Realizar o entretenimento das crianças por meio de histórias infantis e 
brincadeiras. Fotografar ou filmar. Registrar nº de crianças atendidas. 
15:00 – Oferecer lanches e brinquedos. /Fotografar ou filmar. 
 
Dia 00/05/2016 

13:00 – Vestir e maquiar os voluntários para a ação. 
13:30 – Transportar os voluntários para a ação. 
14:00 – Realizar o entretenimento das crianças por meio de histórias infantis e 
brincadeiras. Fotografar ou filmar. Registrar nº de crianças atendidas. 
15:00 – Oferecer lanches e brinquedos. /Fotografar ou filmar. 
 
Dia 00/00/2016 

18:00 – Reunião da equipe para elaboração do relatório final e escolha das imagens 
que representarão a ação na Gincana. Inserir informações no site. 

 
Dicas de: Arlete Paula Soares - Mobilizadora 


