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“Afinal, mudar o mundo, meu amigo Sancho, não 
é loucura, não é utopia, é justiça” 

Dom Quixote | Miguel de Cervantes 

 



Página | 2  
 

APRESENTAÇÃO 

 

O desenvolvimento e o sucesso do LEMA e seus programas estão 

intimamente ligados à participação e à adesão da comunidade, a partir do 

envolvimento de empresas, entidades sociais, governos e demais parceiros, 

além do engajamento da sociedade civil, por meio da prática do voluntariado. 

Tendo como base de sustentação a parceria, a implantação do serviço 

voluntário agrega valores importantíssimos às ações dos programas do LEMA, 

contribuindo para a consolidação de sua missão, visão e valores, bem como 

outras diretrizes que permitam o desenvolvimento da comunidade. 

O serviço voluntário nasce da conjunção da solidariedade e do exercício 

da cidadania e, dessa forma, o LEMA é um facilitador deste processo, motivando 

os indivíduos e criando oportunidades para que possam de fato abraçar causas 

de interesse social e comunitário. 

Sabemos que são vários os motivos que podem levar uma pessoa a 

candidatar-se ao serviço voluntário e, frequentemente, tais motivos são de 

ordem pessoal.  

Entendemos que o manual do voluntário LEMático é fundamental para o 

desenvolvimento de uma ação voluntária qualificada porque favorece a 

concretização da nossa missão e visão respeitando nossos valores. 

Desta forma, entregamos o que temos de melhor para os LEMáticos 

nesse pequeno manual, que contém um pouco da nossa experiência pessoal 

como voluntário, bem como bases legais e doutrinárias sobre o exercício do 

voluntariado, principalmente, com crianças e adolescentes. 

 

Thadeu Gorgita 

Rio de Janeiro, Taquara, outono de 2018 

 

  

  

CNPJ: 24.728.160/0001-10 / qualseulema@hotmail.com / https://projetolema.com.br/ / Instagram: @projetolema / Facebook: Projeto LEMA 
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A PRIMEIRA DIRETRIZ DO LEMA: AJA!  

VOCÊ PODE! 

 

 

 

“TODO MUNDO, ALGUÉM, QUALQUER UM E NINGUÉM 

 

Esta é uma história sobre 4 (quatro) pessoas: TODO 

MUNDO, ALGUÉM, QUALQUER UM e NINGUÉM. 

Havia um importante trabalho a ser feito, e TODO MUNDO 

tinha certeza que ALGUÉM o faria. 

QUALQUER UM poderia tê-lo feito, mas NINGUÉM fez. 

ALGUÉM se zangou porque era um trabalho de TODO 

MUNDO. 

TODO MUNDO pensou que QUALQUER UM poderia fazê-

lo, mas NINGUÉM imaginou que TODO MUNDO deixasse de 

fazê-lo. 

Ao final TODO MUNDO culpou ALGUÉM, quando 

NINGUÉM fez o que QUALQUER UM poderia ter feito.” 

 

(Autor desconhecido) 
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INTRODUÇÃO 

 

Caro voluntário, este manual visa promover sua integração aos 

programas existentes no LEMA, por meio de algumas informações básicas sobre 

o que significa ser voluntário e o que significa ser voluntário no LEMA. Nossa 

intenção é levá-lo, após esta leitura, a compreender seus direitos e 

responsabilidades enquanto voluntário e, assim, colaborar com as atividades de 

forma mais consciente. 

A seleção de informações deste manual foi elaborada para ambientar e 

orientar o voluntário LEMático, servindo de instrumento de consulta permanente 

durante sua atuação nos programas do LEMA. Iniciamos com a abordagem do 

tema sobre o que é ser voluntário. 

Na sequência, apresentamos um breve histórico sobre o desenvolvimento 

das ações voluntárias no Brasil, seguido da explicitação de alguns princípios que 

devem estar na base da ação voluntária. A posição da legislação brasileira em 

relação ao serviço voluntário é de suma importância e também está contemplada 

neste manual. 

Na última seção, apresentaremos os programas disponíveis na intenção 

de levar o leitor, já conscientizado sobre o que significa ser voluntário, a 

visualizar as possíveis formas de ação voluntária dentro do LEMA. A Lei do 

Serviço Voluntário e o Termo de Adesão encontram-se em anexo neste manual 

para que os leitores possam conhecê-los. 

Acreditamos na cooperação LEMA & Voluntário como uma possibilidade 

de estender nosso apoio a um número maior de pessoas e instituições, por isso 

a sua colaboração é muito valiosa. O LEMA, antes de mais nada, são as pessoas 

agindo por uma sociedade mais justa para todos. 

Esperamos que este manual contribua para o aprimoramento daqueles 

que já atuam e dos que iniciarão suas atividades no LEMA, e que isso se reflita 

na missão que escolheram de ajudar o próximo e contribuir para o 

desenvolvimento da comunidade. 

 

Parabéns por sua iniciativa! 
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1 - O QUE É SERVIÇO VOLUNTÁRIO? 

Serviço voluntário é uma das formas mais transformadoras de 

participação cidadã em nossa sociedade atual, pois é o meio com que todo 

cidadão, independente de escolaridade, religião, cor, condição financeira ou 

física, pode fazer a diferença no meio em que vive.  

Assim sendo, caracteriza-se como uma importante força que se soma a 

diversas áreas e causas, tais como: direito à alimentação, à educação de 

qualidade, ao meio ambiente, a geração de emprego e renda, a recreação de 

crianças de baixa renda, a proteção contra violência de todos os gêneros, etc. 

A ação voluntária não é só generosidade e doação, também significa 

abertura a novas experiências, prazer de sentir-se útil, oportunidade de 

aprender, de frequentar novos ambientes e conhecer outras pessoas.  

O serviço voluntário não é apenas doação, mas sim troca. É uma via de 

mão dupla, onde você contribui com seu talento e vontade em prol de uma causa 

e tem como retorno uma possibilidade real de crescimento e desenvolvimento 

pessoal. 

Ao assumir a atitude de ser voluntário, você estará participando, de forma 

ativa, na luta por uma sociedade melhor, com menos injustiça, menos violência 

e menos desigualdade. Ou seja, você estará ajudando a quem precisa, ao 

mesmo tempo em que contribui com a construção de um lugar muito melhor para 

você, sua família e seus amigos viverem. 

Mas, afinal, o que é ser voluntário? 

Temos aqui algumas definições estabelecidas por organizações onde o 

serviço voluntário é valorizado. Vamos ver: 

Voluntário é um: 

“...ator social e um agente de transformação, que presta 

serviços não remunerados em benefício da comunidade 

doando seu tempo e conhecimentos, realiza um serviço 

gerado pela energia de seu impulso solidário, atendendo 

tanto às necessidades do próximo ou aos imperativos de 

uma causa, como às suas próprias motivações pessoais, 

sejam estas de caráter religioso, cultural, filosófico, político 

ou emocional”1.  

 

“O voluntário é o jovem ou o adulto que, devido ao seu 

interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte de 

seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas 

de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou 

outros campos...”2 

 
1 Fundação Abrinq – abril de 1996. 
2 Organização das Nações Unidas – ONU. 
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  Contudo, podemos utilizar inúmeras palavras para tentar definir o que é 

um voluntário, mas não são elas que o que definem, mas são as atitudes, a forma 

pulsante dentro de cada um que o faz mover em prol de um objetivo comum e 

melhor para si e para a comunidade que está inserido! 

  

 

 

Vocês podem reconhecer um LEMático na rua: somos otimistas 

incorrigíveis, acreditamos que só caminhamos pra frente e melhor, assumimos 

a nossa responsabilidade de uma sociedade mais justa e temos a crença 

inabalável no potencial humano. 
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2 - VOLUNTARIADO NO BRASIL 

Há poucos anos o serviço voluntário era visto como algo diretamente 

ligado a movimentos religiosos, realizado apenas por quem não tinha ocupação 

e, geralmente, na área de saúde e assistencial.  

Hoje muita coisa mudou e o serviço voluntário já é visto de forma muito 

mais abrangente, reconhecendo-se nele a possibilidade de uma mútua formação 

para a cidadania, ou seja, tanto do voluntário quanto do sujeito beneficiado com 

a ação voluntária vista também como um exercício da cidadania. 

Há longa história de solidariedade e serviço voluntário no Brasil. A vontade 

de ajudar ao próximo vem crescendo perante os grandes problemas sociais do 

país, como a fome e a pobreza, por exemplo.  

Vejamos algumas datas e fatos da história do voluntariado no Brasil: 

 

 
1543 Fundada, na Vila de Santos, a Santa Casa de Misericórdia 

1908 A Cruz Vermelha chega ao Brasil 

1910 O Escotismo se estabelece no país, como objetivo de “ajudar o próximo 
em toda e qualquer ocasião” 

1935 É promulgada a Lei de Utilidade Pública, para regular a colaboração do 
Estado com as instituições filantrópicas 

1942 Getúlio Vargas funda a Legião Brasileira de Assistência. A primeira-
dama, Darci Vargas, foi a primeira presidente 

1954 Surge no Rio de Janeiro a APAE – Associação de Pais e Amigos de 
Excepcionais 

1967 O governo cria o Projeto Rondon, que leva universitários brasileiros 
para dar assistência a comunidades carentes no interior do país 

1983 É criada a Pastoral da Criança, para combater a mortalidade infantil; 

1990 A iniciativa voluntária começa a buscar parcerias com a classe 
empresarial; 

1993 Betinho cria a Ação da Cidadania Contra a Miséria e pela Vida, que 
organiza a sociedade para combater a fome; 

1995 Fernando Henrique Cardoso cria o Comunidade Solidária, para tentar 
se adequar às exigências do moderno voluntariado. Ruth Cardoso 
assume a presidência; 

1997 São Criados os Centros de Voluntariado no país; 

1998 É promulgada a Lei 9.608, que dispõe sobre as condições do serviço 
voluntário; 

1999 É promulgada a Lei 9.790, que qualifica as organizações da sociedade 
civil de direito público e disciplina o termo de parcerias; 

2001 Ano Internacional do Voluntário / Comitê Nacional; 

2016 O LEMA é fundado. 
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3 - O VOLUNTARIADO E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. 

Em 18 de fevereiro de 1998 foi aprovada a Lei 9.608, que dispõe sobre o 

serviço voluntário. Esta lei determina que o serviço voluntário não pode ser 

remunerado, não gera vínculo empregatício tampouco obrigação trabalhista, 

previdenciária ou afim.  

Estabelece, também, que deve ser uma atividade não remunerada 

prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a 

instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, 

educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. 

É bom ter claro que serviço voluntário não é estágio. No entanto, para o 

recém-formado, trata-se de uma oportunidade de adquirir prática em seu campo 

profissional, podendo inclusive ser citado no seu currículo como enriquecimento 

e experiência na área.  

Aliás, essa pode ser uma forma de você descobrir e desenvolver novas 

competências e construir caminhos para sua realização pessoal e profissional. 

A lei autoriza o reembolso de despesas feitas pelo voluntário, desde que 

estas sejam autorizadas pelo coordenador e sejam comprovadamente 

realizadas no desempenho de atividades voluntárias.  

Entretanto, a principal contribuição que a Lei do Voluntariado trouxe foi a 

determinação do estabelecimento de um Termo de Adesão, que deve ser 

assinado entre o voluntário e a instituição tomadora do serviço. 

Conheça a Lei do Serviço Voluntário e o Termo de Adesão na seção de 

Anexos deste manual. 

 

4 - VOLUNTARIADO NO LEMA 

A ação voluntária normalmente visa ajudar pessoas em dificuldade, 

exercer funções que ajudem a resolver problemas de um nicho social e melhorar 

a qualidade de vida da comunidade. Todavia, também renova as energias, 

desenvolve habilidades e percepções de situações antes não notadas.  

Assim, o trabalho voluntário não pode ser visto apenas como caridade ou 

assistencialismo, mas também como uma forma de desenvolvimento pessoal e 

uma responsabilidade cidadã pois a comunidade tem responsabilidade social 

com seu bairro que pode ser exercida de muitas formas e para o LEMA essa 

expressão é a atuação voluntária. Todos nós temos capacidades, habilidades e 

dons, tais como: liderança, proatividade, comunicação, relacionamento 

interpessoal, didática, o dom de ouvir, talentos artísticos, entre outros. Isso é o 

que faz do LEMA o LEMA, as relações desenvolvidas no âmbito do projeto. O 

LEMA, antes de mais nada, são as pessoas agindo por uma sociedade mais 

justa para todos. 
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O LEMA acredita que por meio do trabalho voluntário é possível 

desenvolver nossas habilidades em prol de causas como: direito à educação, à 

saúde, à alimentação, ao trabalho, ao lazer, proteção à infância e a assistência 

aos desamparados, onde há o desenvolvimento mútuo dos envolvidos, com a 

divisão dos privilégios e a criação de oportunidades para ambos os lados. 

O LEMA defende o direito à educação, de valores positivos que criem e/ou 

consolidem comportamentos que colaborem para construção de uma sociedade 

mais justa, igualitária e digna. 

As ações voluntárias devem se basear no comprometimento de ambas as 

partes, que deve cumprir os acordos estabelecidos para a atuação que esteja 

engajado e respeitar as normas e regulamentos do LEMA e do Abrigo. 

Neste trabalho é importante ressaltar que o cuidado é a ação de preservar, 

guardar, conservar, apoiar, dar suporte, observar, ponderar, estimular e educar 

de modo a promover o bem estar do indivíduo social e emocional. 

 

4.1 - MISSÃO, VISÃO E VALORES DO LEMA 

A vontade de trabalhar é o primeiro passo.  

Identificar-se com o a missão e os valores do grupo pelo qual prestará 

auxílio é outro fator que deve ser levado em consideração. 

A MISSÃO do LEMA é, impactar crianças e adolescentes que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social no estado do Rio de Janeiro 

através da tríade: valores éticos, afeto e referencial; e dar visibilidade à realidade 

dos Abrigos e às diversas formas possíveis de acolhimento.  

O LEMA tem como VISÃO colaborar para o desenvolvimento de uma 

sociedade mais justa e ética por meio da educação e atuação social. 

Para cumprir nossa MISSÃO e alcançar nossa VISÃO temos como 

referência VALORES que fundamentam nossas ações de forma consciente. São 

eles: 

➢ Transparência – Demonstrar de forma clara os trabalhos executados pela 

instituição, assim como suas prestações contas para os investidores, 

associados e a sociedade. 

➢ Ética – Trabalhar com transparência, humildade e empatia demonstrando 

respeito à vida por meio das nossas atitudes. 

➢ Empatia - Capacidade de se identificar com o próximo, de sentir o que ele 

sente, de querer o que ele quer, de apreender do modo como ele 

apreende. 
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➢ Respeito à vida – Demonstrar tolerância por meio das atitudes para com 

as pessoas, os animais e o meio ambiente. 

➢ Humildade – Ser consciente das nossas limitações e trabalhar com 

simplicidade para superá-las. 

➢ Trabalho voluntário qualificado – Atuar de forma qualificada na ação 

voluntária pretendida, com constante estudo, ouvindo as partes 

envolvidas e entendendo a atuação pretendida. 

 

Trabalhamos a tríade: Valores, Afeto e Educação. 

Valores e Educação são essenciais a qualquer desenvolvimento social saudável 

e o Afeto é fundamental na formação de vínculo, sem o qual não temos 

“autoridade” sobre eles e a relação se “esvazia de significado”. O vínculo afetivo 

é o que nos permite ter intimidade para colaborar no desenvolvimento dos 

indivíduos e nos tornarmos referenciais para eles, além do afeto ser essencial 

para qualquer um crescer com saúde emocional, sentimental e psicológica. 

Através do afeto transmitimos os valores positivos que são comuns e necessário 

a todos e a educação seja formal ou informal é a base sobre a qual se assentam 

os valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRÍADE-BASE DO LEMA 
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4.2 - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DO VOLUNTÁRIO 

Partindo do princípio de que ser voluntário é dedicar tempo e talento a 

uma causa social, e que isto deve ser feito com compromisso, é importante 

conhecer os direitos e as responsabilidades desse gesto: 

 

Todo voluntário tem DIREITO a: 

• Desempenhar uma tarefa que o valorize e seja um desafio para ampliar 

suas habilidades ou desenvolver outras; 

• Receber reconhecimento e estímulo; 

• Ter acesso as áreas comuns para aplicação das atividades; 

• Ter acesso aos funcionários para obter informações acerca da instituição 

ou assistidos que sejam de interesse para o trabalho; 

• Ser avisado previamente sobre mudanças na agenda; 

• Obter uma descrição clara de suas tarefas e responsabilidades; 

• Participar das decisões com relação ao seu trabalho; 

• Receber treinamento e supervisão, assim como a informações completas 

sobre a mesma previamente; 

• Receber tarefas e responsabilidades de acordo com os seus 

conhecimentos, experiência, interesse e disponibilidade de horário; 

• Dialogar com a supervisão em virtude de qualquer problema na atuação de 

modo a achar a melhor solução para o mesmo; 

• Dialogar abertamente com o coordenador_LEMA sua atuação; 

• Ser avisado previamente de atividades extras do LEMA como reuniões; 

• Propor atividades, coparticipar nas decisões e votar. 

 

Todo voluntário tem a RESPONSABILIDADE de: 

• Ter compromisso com a frequência, horário e preparo do material; 

• Respeitar os termos acordados, quanto à sua dedicação, tempo doado, 

atividades, calendário e etc.;  

• Só se comprometer com o que de fato puder fazer; 

• Escolher a atuação conforme seus interesses, objetivos, habilidades 

pessoais e disponibilidade de tempo, garantindo um bom trabalho; 

• Dar a atividade com compromisso e responsabilidade; 

• Fazer o relatório da atividade; 
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• Conhecer as tarefas que lhe foram atribuídas; 

• Verificar previamente as atividades e organizar o material necessário com 

antecedência; 

• Informar ao coordenador previamente a atividade se essa for nova; 

• Informar ao coordenador em caso de ausência ou mudanças de agenda 

e/ou atividade; 

• Aproveitar os treinamentos oferecidos, por meio de uma atitude aberta e 

flexível; 

• Participar das reuniões de voluntários previamente agendadas anualmente; 

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

trabalhar levando em conta essa realidade social; 

• Respeitar as pessoas com as quais trabalha, voluntários, funcionários e 

acolhidos; 

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

serviço e com o LEMA; 

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

• Reportar-se ao educador de plantão sobre qualquer situação 

estranha/conflito entre os assistidos e tentar resolver imprevistos, além de 

informá-los aos responsáveis; 

• Pedir permissão para acessar outros ambientes da casa; 

• Solicitar autorização da Direção para qualquer saída externa; 

• Não ficar sozinho com o assistido; 

• Evitar dar presentes/dinheiro para os assistidos; 

• Não postar/divulgar fotos sem autorização;  

• Manter discrição sobre o dia-a-dia da instituição; 

• Manter sigilo das informações obtidas sobre as crianças e adolescentes e 

das informações pessoais dos voluntários; 

• Ouvir os acolhidos e as pessoas da instituição, suas demandas, 

necessidades e sugestões; 

• Manter as informações do cadastro de voluntários atualizada; 

• Ao representar o LEMA, levar nossos valores em suas atitudes e ações. 

 

Cada um contribui na medida de suas possibilidades, mas, uma vez 

assumido um compromisso, torna-se de responsabilidade do voluntário o 
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cumprimento do mesmo. O LEMA dispõe de programas para diversos perfis de 

voluntários com diferentes recursos materiais e de tempo. Escolha uma atuação 

que una a necessidade dos jovens, suas habilidades e gosto pessoal e sua 

disponibilidade de tempo.  

Antes de assumir o compromisso voluntário, pergunte-se: Quanto vou 

investir em passagens e, eventualmente, em materiais? Quanto tempo vai ser 

necessário para o deslocamento até o local e na organização de uma atividade? 

Terei disponibilidade para fazer a capacitação de voluntários e para os dias de 

supervisão? Quanto tempo semanal/quinzenal/mensal tenho para disponibilizar 

para o voluntariado? 

 

Após responder a essas perguntas, verifique se você dispõe dos 

recursos necessários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Me perguntei muitas vezes por que alguém não fazia nada, até perceber que 

esse alguém era eu.”  (Autor desconhecido) 

“Se você não fizer parte da solução, não haverá solução.”  (Jaron Lanier) 
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5 - OS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO LEMA 

Atualmente o LEMA possui quatro programas fixos e busca parcerias 

externas para outras formas de acolhimento. Assim, as propostas de 

voluntariado dentro existentes no LEMA são: 

▪ Programa Me Inspira; 

▪ Programa Me Ensina; 

▪ Programa Me Leva; 

▪ Programa Me Apadrinha. 

Os programas são operados por meio de uma ação conjunta que integra 

o LEMA, as empresas, as entidades sociais e voluntários no esforço de 

diminuição das necessidades das instituições atendidas.  

O trabalho do LEMA vai além dos programas implementados. A ação 

educativa é permanente, prestando-se orientações e esclarecimentos que 

contribuam para uma melhor qualidade de vida do ser humano, tanto no que se 

refere à promoção do crescimento saudável das crianças e adolescentes, quanto 

no que diz respeito aos seus direitos e cidadania. 

 

5.1- PROGRAMA ME INSPIRA 

No programa Me Inspira temos atividades semanais com duração de 

aproximadamente 1h com dinâmicas e temas diversos que seguem nosso 

cronograma anual. Iniciamos com brincadeiras lúdicas que venham a permitir 

analogias com os temas propostos, seguidos de debates. Esse programa tem 

custo quase zero e precisa apenas de um espaço para ocorrer. As atividades 

são mediadas por dois voluntários. No nosso “Cardápio de Atividades” temos 

diversas dinâmicas dispostas em forma de fichas descrtivas à disposição do 

voluntário, intuitivas e de fácil aplicação. 

Seu principal objetivo é trabalhar com valores positivos tais como: 

respeito, cooperação, solidariedade, empatia, higiene, importância do estudo, 

etc. Desta forma, dando novos referenciais, perspectiva e uma base para que o 

indivíduo se torne o agente transformador da própria realidade, visando gerar 

mudanças comportamentais positivas que o leve a ser um epicentro de mudança 

social para si mesmo e a sociedade como um todo. 

O programa Me Inspira trabalha os temas por meio de atividades 

dinâmicas e interativas que fazem o link com o debate que vem a seguir. 

A aplicação do programa pode ser em qualquer instituição e ou 

comunidade desde que haja um número mínimo de voluntários e a infraestrutura 

mínima para sua implementação. 

As atividades são lideradas idealmente por pelo menos dois voluntários 

do LEMA capacitados para aplicá-las.  
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 Cada atividade tem uma ficha descritiva que contempla os recursos 

necessários para sua aplicação, as dinâmicas que trabalham o tema da semana 

e uma lista de tópicos sugeridos para serem trabalhados dentro do mesmo; bem 

como um relatório que deve ser preenchido pelos voluntários, após a execução 

da atividade. 

 As atividades desse programa encontram-se catalogadas em fichas no 

nosso Cardápio de Atividades que os voluntários tem acesso online quando inicia 

o treinamento. Essas fichas descritivas são fornecidas ao voluntário com 

antecedência e é espera-se do voluntário que cheque previamente todo o 

necessário para atividade. Sendo de suma importância que qualquer dificuldade 

para obtenção dos recursos, aplicação da atividade, mudanças significativas, 

dúvidas quanto a aplicação e outros, seja informado. 

 Ao final de cada atividade, deverá ser elaborado o relatório sobre a 

aplicação desta para ser enviado para a instituição atendida, bem como base 

para tomada de decisões sobre a eficácia do programa no público atingido. 

 O voluntário que já passou por um período de experiência poderá, se 

quiser, sugerir atividades; que serão previamente analisadas. 

Como o voluntariado sempre é troca, acreditamos que inspiramos os 

jovens tanto quanto eles nos inspiram e ambas as partes podem desenvolver 

suas melhores versões de si mesmas. 
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Cronograma Anual de Atividades: 
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Exemplo de Ficha de Atividades: 
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5.2 - PROGRAMA ME ENSINA 

 Consiste no trabalho semanal de reforço escolar com foco em português 

e matemática buscando a melhora na autonomia de leitura e escrita, 

interpretação e raciocínio lógico, prioritariamente.  

O voluntário pode lidar com as questões escolares trazidas pelos jovens 

ou propor atividades de acordo com a demanda e lacunas percebidas neles. 

Esse programa tem custo quase zero, mas precisa de um espaço com mesas e 

cadeiras para ocorrer e o mínimo de um voluntário. 

As atividades são lideradas por pelo menos um voluntário do LEMA 

capacitado para aplicá-la.  

Neste programa o reforço educacional pode ocorrer de algumas formas: 

1) Quando o jovem trouxer materiais da escola como deveres de casa, 

dúvidas no caderno, atividades extras em livros e etc. 

2) Quando o jovem expressar uma dificuldade, mas não tiver material, 

então o voluntário deverá providenciar um material didático para as 

atividades. 

3) O voluntario, percebendo uma demanda, poderá organizar um 

cronograma de aulas com temas e exercícios, sendo responsável por 

providenciar um material didático para as atividades, mas podendo 

contar com o LEMA em caso de necessidade de recursos. 

É de suma importância que qualquer dificuldade para obtenção dos 

recursos, aplicação da atividade, mudanças significativas, dúvidas quanto a 

aplicação e outros, seja informada a coordenação do programa. 

Qualquer uma das partes que diga o nome do Programa acaba por pedir 

“Me ensina!”, afinal a gente não só ensinando, mas constantemente aprendendo 

também. 
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5.3 - PROGRAMA ME LEVA 

No programa Me Leva, uma vez a cada dois meses, o Projeto LEMA se 

propõe a proporcionar passeios externos aos acolhidos a fim de oferecer lazer, 

socialização e cultura. Esse programa tem um custo de transporte, alimentação 

e ingressos/material que o LEMA se compromete a arcar através de parcerias, 

arrecadação entre os voluntários e outros colaboradores que contribuem 

financeiramente. 

O voluntário que se insere nesse programa tem como atribuição propor e 

planejar passeios externos, desde a comunicação com o Abrigo até o local e 

visita (data, horário, transporte, etc.). Precisará listar todo o necessário para a 

execução da tarefa, entretanto terá todo o suporto do LEMA e demais voluntários 

para conseguir os recursos necessários, sendo, no entanto, o líder do evento. O 

Abrigo geralmente disponibiliza a van da instituição para o transporte. 

Pode pedir sugestões aos demais voluntários e convidar a todos, mas deve 

ser o responsável do LEMA presente no dia para acompanhar os jovens e ”fazer 

acontecer” a atividade, as sempre acompanhado de um Educador da Abrigo. 

Os meninos e meninas sempre pedem “Me leva, tio(a)!” e então surgiu esse 

Programa. Mas como saímos de casa na função de passear com os jovens, na 

verdade eles que levam a gente. 

 

5.4 - ME APADRINHA 

Neste programa são propostos eventos pontuais, sem frequência específica, 

que ocorrem de acordo com demandas dos acolhidos, a chegada de voluntários 

com habilidades específicas, datas comemorativas ou ideias que surgem, de nós 

ou dos jovens, para ações diferentes ao longo do ano. Em todas essas ações o 

grupo de voluntários se mobiliza em conjunto para a execução de acordo com a 

disponibilidade e recursos de cada um. 

Exemplos de Oficinas e Workshops: chocolateria, leitura, música, dança, 

bijuterias, educação financeira, economia doméstica, etc. As oficinas podem 
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ocorrer mediante iniciativa dos voluntários que queira promover um evento 

específico, fora da rotina, a pedido do Abrigo ou dos jovens ou em caso de 

alguém que nos procure interessado em ter uma atuação pontual no LEMA. Será 

eleito um organizador do evento que centralizará a organização a depender da 

disponibilidade e afinidade com o tema. 

Exemplos de Apadrinhamentos: Natal, Páscoa, Dia das Crianças, etc. 

Geralmente acontecem em datas comemorativas e buscamos padrinhos 

externos que doem os presentes. A doação pode ser em forma financeira com 

prestação de contas ou na entrega de materiais comprados. O transporte desses 

materiais é decidido caso a caso. 

Exemplos de Campanhas: arrecadação de material escolar, produtos de 

higiene, conseguir materiais como mesa, roupas, panelas, etc.). A doação pode 

ser em forma financeira com prestação de contas ou na entrega de materiais 

comprados. O transporte desses materiais é decidido caso a caso. 

Exemplos de Serviço: mediante demandas dos jovens e do Abrigo nosso 

grupo pode promover campanhas buscando colaboradores externos tais como 

dentista, eletricista, psicólogo, mecânico, etc. 

Exemplos de Financeiro: o LEMA pode promover as atividades acima 

recebendo os materiais e serviços ou receber as doações e direciona-las para 

os mesmos. Vale ressaltar que o LEMA é todo pensado para ser de baixo custo, 

sendo todos os integrantes voluntários, e por isso não movimenta dinheiro. 

Assim as arrecadações financeiras são momentos específicos do ano e uma 

prestação é feita e enviado aos colaboradores e a todos os LEMáticos que 

podem fiscalizar todo o uso dos recursos e atividades. 

 

 

Seja mais solidário,  

Seja mais voluntário,  

Seja o seu LEMA para um mundo melhor. 



Página | 22  
 

6 - GESTÃO DE VOLUNTÁRIOS 

A capacitação/gestão dos voluntários ocorre através:  

1) Dia de capacitação de voluntários ministrado pela diretoria do LEMA 

e/ou outros voluntários já experientes;  

2) Estudo por meio de materiais fornecidos pelo LEMA com informações 

importantes para a atuação; 

3) Treinamento no local com voluntários mais antigos onde você 

acompanhará a atuação dele;  

4) Supervisão de novos voluntários através de um canal permanente e 

aberto com o supervisor do programa e/ou outros voluntários experientes; online 

e/ou presencial; 

5) Encontro bimestral de voluntários; 

6) As atividades são previamente definidas e estão de acordo com o 

calendário pré-estabelecido entre a instituição atendida e o LEMA. 

7) Cada Abrigo e cada programa ou atividade terá um coordenador central 

para a organização. 

8) Anualmente é proposto um calendário de atividades para os LEMáticos. 

Esse calendário é discutido e acordado em grupo na primeira reunião do ano 

onde também temos feedback anual de todos o trabalho e a avaliação de 

resultados do ano anterior.  

9) Todo voluntário pode propor ideias que serão levadas e discutidas com 

todo o grupo, mas os voluntários do LEMA devem sempre ter em mente que 

cada atividade demanda um planejamento que segue a rotina: QUEM, COMO, 

QUANDO, POR QUE? 

10) O LEMA acredita em uma liderança horizontal onde as tomadas de 

decisões são em grupo e que exista coparticipação nas propostas e execuções 

de atividades. 

11) Em caso de dúvidas se pergunte: o que é melhor para os nossos 

jovens/crianças? Nunca perca esse foco. 

 

 

 

                                      PENSE NISSO!!!! 
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7 - NICHO SOCIAL DE ATUAÇÃO 

 Um aspecto de suma importância para o voluntário em uma Casa de 

acolhimento são os desafios inerentes a esse nicho de atuação. 

 Antes de mais nada o voluntário deve estar disposto a colaborar com as 

necessidades do Abrigo, desapegando-se de si mesmo, e compreender que, 

apesar da importância da comunidade de voluntários, nossas horas lá são muito 

menores do que todos os profissionais que trabalham diariamente em plantões 

de até 12h. Conflitos socioculturais são comuns e vamos resolve-los em 

conjunto. Antes de levar um problema à Direção do Abrigo, fale com o grupo do 

LEMA. Essa troca é fundamental para a compreensão do contexto e das 

melhores estratégias para uma boa relação com a equipe do Abrigo. 

 Além disso, lembre-se que os jovens vêm de uma dura realidade, e muitas 

vezes suas experiências de vida devem ser repensadas quando transferidas a 

eles uma vez que o voluntariado é troca e o que eles passam, por vezes nos 

escapam à compreensão mais profunda. 

 Alguns pontos que se destacam na relação com o Abrigo: 

 

❖ Relação com o Educador 

     Apoio às atividades 

     Conflitos socioculturais 

 

❖ Relação com a Direção 

     Apoio às atividades 

     Organização da agenda 

     Comunicação 

 

❖ Carência de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

❖ Relação com os acolhidos 

     Expectativas  

     Rotatividade e Evasão 

     Saídas 

     Adesão 

     Baixíssimo nível de escolarização 

     Participação não obrigatória 

     Atenção individual dificultada 

     Permissão para fotos 

     Permissão para entrar nos quartos 
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8 - OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS 

 Os objetivos do LEMA e os resultados esperados com a atuação 

voluntária que propomos são: 

 

❖ Objetivo geral: 

Mitigar o impacto das desigualdades sociais através da educação ético-moral 

e da formação de vínculo atuando com crianças e jovens em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

❖ Resultados esperados 

 

• Transmissão de valores ético-morais; 

• Transmissão de valores positivos à educação dessas crianças para 

desenvolver-se plena e saudavelmente, tanto material como 

emocionalmente; 

• Transmissão de valores educacionais e ajudar na educação escolar na 

melhora da autonomia de leitura, escrita, interpretação, ampliação de 

vocabulário, melhor ada expressão de ideias e raciocínio lógico;  

• Formação de vínculo; 

• Resgate da cidadania e da autoestima; 

• Redução da evasão escolar; 

• Melhora no comportamento geral com mais diálogo e menos 

agressividade; 

• Incentivo à comunicação não-violenta; 

• Fomentar nos jovens a visão de perspectiva com a disciplina nos estudos 

e trabalho; 

• Desenvolvimento de potenciais; 

• Oferta de diálogo, cultura, educação e ciência; 

• Contribuir na restituição do vínculo familiar e na reintegração da família; 

• Oferta de infraestrutura material e emocional; 

• Incentivá-los a acreditar em seu potencial pessoal e tornarem-se agentes 

transformadores de sua própria realidade construindo para si mesmos um 

futuro melhor; 

• Fazê-los refletir e ter perspectivas de um futuro digno; 
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• Diminuir a reprodução dos ciclos de violência permitindo uma convivência 

saudável consigo e com a sociedade; 

• Mitigar os impactos psicológicos da realidade difícil em que vivem. 

 

Esperamos que ao final do ciclo de atividades eles tenham um referencial 

diferente de vida, que possa dar-lhes novas perspectivas de futuro, sendo 

motivados a buscar uma realidade melhor para si mesmos.  

 

9 - PERGUNTAS FREQUENTES 

 Ao longo dos anos, nos deparamos com determinadas situações na 

execução dos trabalhos realizados em algumas instituições atendidas pelo 

LEMA. Colocaremos algumas situações concretas que podem ocorrer e qual é 

a atitude adequada a ser tomada pelo voluntário. 

 

a) Posso ficar sozinho com a criança ou adolescentes? 

 

Não é recomendado que o voluntário fique sozinho com nenhuma 

criança/adolescente em nenhuma hipótese, salvo determinadas exceções 

desde que a Diretoria, o Educador ou qualquer responsável pela 

instituição, que esteja no local esteja ciente e de acordo. 

 

b) Quando a atividade requer a necessidade de um lugar mais reservado? 

 

Se possível realize tarefas em lugares abertos, que esteja sob 

vigilância de outros profissionais da instituição. Contudo, caso não 

consiga a tranquilidade necessária para desenvolver o trabalho, solicite 

ao profissional da instituição um local mais reservado.  

Caso a instituição não tenha, reporte-se a coordenação do 

programa que contatará a diretoria da instituição atendida a necessidade 

de um local adequado sob pena de interrupção do programa. 

 

c) Devo presentear as crianças ou adolescentes por ter participado? 

Não é recomendado a premiação da criança ou adolescente por ter 

participado da atividade, a não ser que tenha haver com o tema proposto 

e o presente tenha uma finalidade educativa.  

A participação dele deve ser voluntária e espontânea, visto que o 

objetivo dos programas é desenvolvimento do senso de responsabilidade 

e a introjeção dos temas propostos. 

Em qualquer caso, leve à Direção qualquer situação em que haverá 

prêmios, brindes, presentes e afins. 
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d) Posso manter contato com a criança ou adolescente fora dos dias das 

atividades? 

 

Recomendamos que não forneça nenhum tipo de informação 

pessoal a eles. Todavia, se o voluntário sentir segurança que a criança ou 

adolescente tem responsabilidade suficiente para deter essas 

informações, bem como geri-las, o voluntário poderá conceder sob sua 

exclusiva responsabilidade. 

 

e) Posso levar a criança ou adolescente para o shopping, cinema e etc.? 

 

Esses tipos de atividade somente são permitidos com autorização 

judicial do juiz da vara da infância e juventude responsável pela região, 

cujo requerimento é feito pela diretoria da instituição, a menos que o 

adolescente tenha “saída livre” a depender do comportamento e idade. 

É de exclusiva responsabilidade do voluntário o requerimento e a 

atividade proposta à criança ou adolescente e a Direção deve ser 

informada e autorizar em ambos os casos. 

Salvo exceções onde o voluntário tenha procuração da instituição 

para passeios externo; se o voluntário tiver relação de “apadrinhamento 

afetivo” regularizado; se for uma atividade do LEMA onde um Educado 

estará sempre presente. 

 

f) Os programas são precedentes para uma adoção? 

 

Não! Os programas propostos pelo LEMA não têm qualquer vínculo 

com procedimento de adoção. Caso o voluntário deseje adotar, deverá ir 

à Vara da Infância responsável pela instituição. 

 

g) Posso tirar foto ou divulgar imagem da criança ou adolescente nas redes 

sociais? 

 

É proibida a divulgação de qualquer imagem, vídeo ou informação 

da criança ou adolescente nas redes sociais porque eles estão sob 

proteção judicial. Logo, qualquer divulgação deve concedida pela justiça 

ou instituição que os acolhe. 

 

h) Posso sugerir novas atividades? 

 

Pode e deve. Mas leve ao coordenador do LEMA previamente. 

 

i) Não consegui dar a atividades, sigo para a próxima ou repito? 

 

Fica a cargo do voluntário decidir. Converse com seu coordenado 

em caso de dúvida. 
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j) Caso encontre uma das crianças ou adolescentes na rua por ter fugido da 

instituição? 

 

Em hipótese alguma leve o menor para sua casa ou transporte-o 

em seu veículo particular. Transportar ou acolher menores é crime 

previsto no ECA.3 

Quando ocorrer essa situação, tente convence-lo de se apresentar 

ao conselho tutelar ou delegacia mais próxima para poder ser conduzido 

para a instituição de acolhimento. 

 

k) Tenho interesse em saber se a história da criança ou adolescente. 

 

Entenda que o objetivo dos programas não é saber o passado de 

cada criança ou adolescente, mas desenvolver o potencial de cada um 

que está na instituição por meio dos programas propostos. 

Caso a criança ou adolescente deseje contá-la, isso será de livre e 

espontânea vontade dele. E se as versões forem mentirosas não julgue, 

muitas vezes as crianças/adolescentes fantasiam para fugir à realidade 

dura em que vivem. 

 

l) Deparo-me com uma briga ou uma discussão entre as crianças ou 

adolescentes, devo intervir? 

 

Orientamos que informe imediatamente o responsável da 

instituição sobre a situação. Eles estão preparados para isso. 

 

m)  Cheguei ao Abrigo em hora e data marcada e não teve atividades porque 

as crianças saíram ou forma para outras tarefas outros motivos e não fui 

informado previamente. O que faço? 

 

Informe ao seu coordenador do LEMA, ele tomará as medidas 

cabíveis juntos ao Abrigo. 

 

 

 

 
3 Art. 250.  Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem 
autorização escrita desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere:        
(Redação dada pela Lei nº 12.038, de 2009). 
Pena – multa.           (Redação dada pela Lei nº 12.038, de 2009). 
§ 1º  Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária poderá determinar 
o fechamento do estabelecimento por até 15 (quinze) dias.          (Incluído pela Lei nº 12.038, de 2009). 
§ 2º Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 (trinta) dias, o estabelecimento será 
definitivamente fechado e terá sua licença cassada.         (Incluído pela Lei nº 12.038, de 2009). 
   
Art. 251. Transportar criança ou adolescente, por qualquer meio, com inobservância do disposto nos arts. 
83, 84 e 85 desta Lei: 
Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 
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n) Posso trocar o horário da atividade? 

 

Sim. Mas avise com antecedência. Antes de você, voluntário, estar lá, 

a casa tem uma rotina e lembre-se: é a casa deles. Não chegue sem avisar. 

Solicitamos sempre que respeitem os horários pré-estabelecidos. A rotina faz 

bem ao jovem e estaremos inseridos em uma agenda do Abrigo. 

 

o) Posso conhecer a família de alguma criança? 

 

Eventualmente acontece de termos afinidade com alguma criança e se 

ela recebe visita de familiares no Abrigo ficamos curiosos. O contato com esta 

família pode ser feito desde que dentro do Abrigo e na presença da Equipe 

do local. O LEMA não incentiva qualquer contato do voluntário fora do Abrigo 

com esta família ou com a criança. Qualquer ação nesse sentido é de 

responsabilidade do voluntário. 

  

Equipe LEMA 

“Seja a mudança que você quer ver no mundo.” 
(Mahatma Gandhi) 

BEM VINDO(A)!!! 
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“Eduquemos nossas crianças e não 
precisaremos castigar os homens.” 

Pitágoras | Filósofo e matemático grego 



Página | 30  
 

ANEXOS 
 

 

 

I. CADASTRO DE VOLUNTÁRIOS 

II. TERMO DE ADESÃO DE VOLUNTARIADO & LEI 

DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

III. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

IV. CRACHÁ 

V. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

VI. FICHA DE FEEDBACK E SUGESTÕES 

VII. FICHA DE ATIVIDADES 

VIII. ESTATUTO DO PROJETO LEMA 



QUAL SEU LEMA PARA UM MUNDO MELHOR?  

 

 
Facebook: Projeto LEMA / Instagram: @projetolema / Contato: qualseulema@hotmail.com / www.projetolema.com.br 

FICHA DE CADASTRO DE VOLUNTÁRIOS 

 
 
Este questionário não é uma avaliação.  
Faz parte do nosso trabalho alocar o voluntário na melhor forma de colaborar no projeto de acordo 
com suas aptidões, recursos e preferências. 
 
 

Nome completo:  Endereço:  
 

E-mail:  
 

WhatsApp:  

RG/CPF: Data de Aniversário: 
 

 
 
 

➢ Como conheceu o LEMA?  
 

➢ O que chamou atenção para se interessar pelo nosso trabalho? 
  

➢ Qual a sua motivação para uma atuação voluntária? 
 

➢ Já pensou no que gostaria de fazer e o que seria? 
 

➢ Já fez trabalho voluntário antes? Qual? 
 

➢ Qual a sua disponibilidade de horário? 
 

➢ Qual seu LEMA para um mundo melhor? 
 

➢ Outras observações? 
 
 
Atenciosamente, 
Equipe LEMA. 

mailto:qualseulema@hotmail.com


QUAL SEU LEMA PARA UM MUNDO MELHOR? 

Facebook: Projeto LEMA / Instagram: @projetolema / Contato: qualseulema@hotmail.com / ww.projetolema.com.br 

 

 
TERMO DE ADESÃO AO TRABALHO VOLUNTÁRIO 

 
 
Nome da Instituição: ASSOCIAÇÃO LEMA – Trabalho Voluntário  
 
Endereço: Rua Professor Henrique Costa, 730 – Pechincha – Jacarepaguá – CEP: 2270-235 
 
CNPJ/MF N° 24.728.160/0001-10 
 
Representada por seu Presidente Thadeu Soares Gorgita Barbosa, inscrito no RG n° 
167.421/OAB-RJ 
 
Área de Atividade da Instituição: _________________________________.  
 
Nome do Voluntário: ___________________________________________. 
 
Documento de Identidade n°____________ CPF/MF N° _______________. 
 
Endereço: ____________________________________________________. 
 
Referências pessoais: ___________________________________________. 

 
O Trabalho Voluntário a ser desempenhado junto a esta instituição de acordo com a 
Lei nº 9.608, de 18/02/1998 é de atividade não remunerada, com finalidades (colocar 
aqui quais as finalidade do trabalho voluntário, dentre elas:  ministeriais, ou 
assistenciais, ou educacionais, ou científicas, ou cívicas, ou culturais, ou recreativas, 
ou tecnológicas, ou outras – aquela que se enquadrar) e não gera vínculo empregatício 
nem funcional, ou de quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias e afins. 
 
Trabalho voluntário na área de: (“ação social”, ou, “limpeza e conservação”, ou, 
“manutenção”, ou, “pintura”, ou, “aulas de alfabetização”, ou, “aulas de crochê, tricot”, etc.)  
 
Tarefa específica: (ministrar aulas, ou fazer faxina no templo e dependências, ou 
acondicionar e distribuir alimentos, ou como pedreiro/pintor para pequenos reparos, etc.) 
Duração: de . . . (tempo do contrato), nos dias e horários, quais sejam: 
 
 
Resultados esperados: (exemplo: servir moradores do bairro, melhorar o visual do 
ambiente, proporcionar melhores acomodações, etc.) 
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QUAL SEU LEMA PARA UM MUNDO MELHOR? 

Facebook: Projeto LEMA / Instagram: @projetolema / Contato: qualseulema@hotmail.com / ww.projetolema.com.br 

 

 
 
Declaro estar ciente da legislação específica sobre Serviço Voluntário e que aceito atuar 
como voluntário nos termos do presente Termo de Adesão. 
 
 
Rio de Janeiro, ______/____/_______. 
 
 
 
 ______________________________         ______________________________ 
Associação LEMA – Trabalho Voluntário                     Voluntário(a) 
 
 

LEI Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998 

  
Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras 

providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1o Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade não remunerada 
prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não 
lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência 
à pessoa. (Redação dada pela Lei nº 13.297, de 2016) 

Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza 
trabalhista previdenciária ou afim. 

Art. 2º O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a 
entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as 
condições de seu exercício. 

Art. 3º O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que 
comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. 

Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas 
pela entidade a que for prestado o serviço voluntário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo Paiva 
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QUAL O SEU LEMA PARA UM MUNDO MELHOR?  
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MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

 

(nome)                ,     (nacionalidade)       ,  (data de nascimento), (estado civil),  (função na escola)  

, portador da Cédula de Identidade RG nº                         , inscrito no CPF/MF sob nº                                    

, CTPS nº _____________ residente à Rua                          , nº       , Rio de Janeiro - RJ, 

AUTORIZO o uso de minha imagem, depoimento e voz, em todo e qualquer material entre fotos, 

documentos e outros meios de comunicação, para campanhas promocionais e institucionais do 

LEMA – Trabalho Voluntário com sede na Ru Professor Henrique Costa, 730, Pechincha – CEP: 

22770-235, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24728160-0001-10, sejam essas destinadas à 

divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso desta interno da instituição, e desde que 

não haja desvirtuamento da sua finalidade . 

 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada em todo território nacional e no exterior, sob qualquer forma e meios, ou sejam, em 

destaque: (I) out-door; (II) bus-door; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) 

folder de apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) 

cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, 

programa para rádio, entre outros). 

 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que 

nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e 

assino a presente autorização em 02 (dias) vias de igual teor e forma. 

 

Rio de Janeiro, ____de __________de20__. 

 

 

_____________________________________ 

Cedente xxxxx 
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_______________ 
Voluntário(a) 
 

@projetolema  
qualseulema@hotmail.com 
www.projetolema.com.br 
 

Projeto LEMA 

mailto:qualseulema@hotmail.com


QUAL O SEU LEMA PARA UM MUNDO MELHOR?  

 
Facebook: Projeto LEMA / Instagram: @projetolema / Contato: qualseulema@hotmail.com / www.projetolema.com.br 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Programa Me Ensina 

Data:  

Tema:  

LEMáticos participantes:  

 

Quantas pessoas participaram?  Quem?  

 

 

 

Quem participou de TODA a atividade?  

 

 

Qual foi o objetivo do dia?  

 

Foi alcançado?  Sim       Não      Parcialmente 

 

Qual material foi utilizado?  

 

Quais dificuldades foram trabalhadas em cada pessoa? 

 

Algum material foi produzido durante a atividade?  Sim       Não      Parcialmente 

 

 

Observações sobre a atividade: 

 

 

Sugestões para melhorar a atividade: 
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QUAL O SEU LEMA PARA UM MUNDO MELHOR?  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Programa Me Inspira 

 

Data:  

Tema:     Código da atividade:  

LEMáticos participantes:  

Conseguiu trabalhar os conceitos propostos/o objetivo foi alcançado?       Sim       Não      Parcialmente 

Caso não, por quê?  

O material foi utilizado? Sim       Não      Parcialmente 

Caso não, por quê? 

Dinâmica de integração foi feita?  Sim       Não      Parcialmente 

Caso não, por quê?  

Atividade principal foi realizada?    Sim       Não      Parcialmente 

Caso não, por quê?  

Quantas pessoas participaram?               Quem? 

 

Observações sobre a atividade: 

 

Sugestões para melhorar a atividade: 
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QUAL SEU LEMA PARA UM MUNDO MELHOR? 

Facebook: Projeto LEMA / Instagram: @projetolema / Contato: qualseulema@hotmail.com / www.projetolema.com.br 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Programa Me Leva 

 

Data:  

Turno:         Manhã            Tarde            Noite 

Local/Atividades: 

Recursos necessários para a execução do passeio: 

LEMáticos participantes: 

Conseguiu executar o passeio?       Sim       Não      Parcialmente 

Caso não, por quê?  

Quantas pessoas participaram?               Quem? 

 

Observações sobre a atividade: 

 

Sugestões para melhorar a atividade: 
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QUAL SEU LEMA PARA UM MUNDO MELHOR? 

 
Facebook: Projeto LEMA / Instagram: @projetolema / Contato: qualseulema@hotmail.com / www.projetolema.com.br 

 
 

FICHA DE FEEDBACK & SUGESTÕES 

 

Data: ___/____/________          Assunto: ____________________________________________________ 

 

 
QUE BOM: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

QUE PENA: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 
QUE TAL: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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QUAL SEU LEMA PARA UM MUNDO MELHOR? 

 

Facebook: Projeto LEMA / Instagram: @projetolema / Contato: qualseulema@hotmail.com / www.projetolema.com.br 

 
 

 

 

Data:  

Clique aqui para inserir uma data. 

 

Tema:  

Clique aqui para digitar texto. 

 

Conceitos trabalhados:  

Clique aqui para digitar texto. 

 

Objetivos:  

Clique aqui para digitar texto. 

 

Recursos necessários:  

Clique aqui para digitar texto. 

 

Duração:  

Clique aqui para digitar texto. 

 

Descrição da atividade:  

Clique aqui para digitar texto. 

 

Mediação de atividade:  

Clique aqui para digitar texto. 

 

Registro de atividade:  

Clique aqui para digitar texto. 
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