
Passo a passo detalhado de como participar de 

uma ação de voluntariado 

 

1) escolher uma ação de voluntariado de acordo com sua área de interesse:  Você 

poderá escolher quantas ações quiser se engajar, dentro das áreas de atuação que 

mais interessar. As ações de voluntariado publicadas na plataforma Oxigenar estão 

divididas por temas como: educação, meio ambiente, campanhas e etc. Escolha 

atividades onde você possa aplicar suas habilidades e conhecimentos e certifique-se 

que poderá executá-la com destreza. Quando clicar no botão “quero participar” na 

página da ação, você estará automaticamente se inscrevendo para atuar na iniciativa 

voluntária.  

2) acompanhar o andamento e as informações referentes a ação escolhida: é 

importante participar ativamente da plataforma para observar o andamento da ação 

publicada. O organizador da ação postará na página da ação, todas as informações 

importantes sobre o projeto como, por exemplo, datas de capacitação, reuniões de 

planejamento, atualizações sobre o projeto e etc. 

3) preencher todos os termos e fornecer todas as informações requisitadas pelo 

programa: alguns termos (termo de uso de imagem e adesão a atividade voluntária) 

são obrigatórios para a participação em atividades voluntárias. Por isso, é fundamental 

assinar todos os termos relacionados a ação para garantir a sua participação com 

segurança. Em alguns casos, os voluntários serão requisitados para fornecer mais 

algumas informações. Caso tenha alguma dúvida sobre quais informações deve ou 

não informar ao programa, entre em contato com 

exigenarwm@institutodacrianca.org.br. 

4) participar das capacitações e encontros referentes a ação: Para algumas ações, 

faz-se necessário um treinamento dos voluntários para passar informações e 

conteúdos importantes para a ação. Geralmente, nesses encontros, os organizadores 

da ação explicam como a ação acontecerá e capacitam os demais voluntários nos 

conteúdos e atividades que serão trabalhados. Por isso, caso o organizador da ação 

que você se inscrever convidá-lo para um treinamento, compareça. 

5) comparecer a ação de voluntariado: Você deverá comparecer no local e horário 

estipulado pelo organizador da ação. É fundamental está ciente das atividades que 

deverá executar, duração da ação e de todas as etapas que compreendem o dia da 

ação voluntária. Além das informações mencionadas, todo voluntário tem a 

RESPONSABILIDADE de: 

• Conhecer a instituição e/ou a comunidade onde presta serviços (a fim de 

trabalhar levando em conta essa realidade social)e as tarefas que lhe foram atribuídas; 

• Respeitar valores e crenças das pessoas com as quais trabalha; 

• Trabalhar de forma integrada e coordenada com a entidade onde presta 

serviço; 

• Manter os assuntos confidenciais em absoluto sigilo; 

• Acolher de forma receptiva a coordenação e a supervisão de seu trabalho; 



6) dar reporte e relatar na plataforma a ação participada: após a realização da ação, 

você poderá publicar no portal Oxigenar algumas fotos e relatos sobre ação. Aproveite 

para fazer seu depoimento como voluntario, contando a experiência de participar, os 

benefícios que pode levar consigo e qual impacto positivo deixou para os beneficiados. 

 


