TABELA DE ATIVIDADES PARA VOLUNTÁRIOS - Fevereiro de 2018
ATIVIDADE

PERIODICIDADE

DIAS DA SEMANA

Pontual

Seg a Sex

Pontual

Seg a Sex

2x por mês

Seg a Sex

Pontual

Seg a Dom

Por período

Seg a Dom

Pontual

Seg a Dom

Pontual

Seg a Sáb

8 Ser ou conseguir um fotógrafo voluntário

Pontual

Seg a Sáb

9 Fazer ou conseguir alguém para fazer pequenos videos sobre histórias dos Alunos do Instituto Ponte

Pontual

Seg a Sáb

10 Redes Sociais (stories e outros) participação no intervalo das aulas com os alunos

2 a 3 vezes por semana

Seg a Sex

11 Apoio administrativo para a equipe do Instituto Ponte (escritório ou pedagógico)

1x por semana

Seg a sex

Pontual

Seg a Sáb

13 Mentoria com alunos Ensino Médio

8x por ano com o aluno
e 3x por ano equipe
Educacional

Seg a Sáb

14 Instrutor de língua portuguesa e/ou redação (produção de textos) - presencial

Duas vezes por semana

Seg a Qui

1

Projeto Multiplicando Felicidades (conseguir aniversariantes de casamento ou de idade que se candidatem a doar os
presentes)

2 Ser co-responsável por um "Amigos do IP" (precisa participar de um "Amigos do IP" antes de ser co-anfitriã)
3 Telefonar para novos possíveis doadores para conseguirmos novos parceiros
4 Conseguir novos doadores para o Instituto Ponte
5 Apoio na divulgação de campanhas e eventos
6 Conseguir reuniões individuais para apresentarmos o Instituto Ponte para empresários
7

Conseguir de 10 a 30 min em eventos/reuniões para a divulgar o Instituto Ponte. Qualquer local que reúnam mais de 15
pessoas (grupo de amigos, sindicatos patronais, associações,…)

12 Ser ou encontrar palestrantes para os "Encontros com os pais". Alinhar o perfil com Equipe Educacional.
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ATIVIDADE

PERIODICIDADE

DIAS DA SEMANA

Uma vez por semana

Seg a Dom

Duas vezes por semana

Seg a Qui

Uma vez por semana

Sexta-feira à tarde

Pontual

Seg a Dom

2x por semana

Seg a Sex

20 Aconselhamento psicológico

2 dias por semana

Seg a Sáb

21 Nutricionista para avaliação periódica dos alunos

Encontro mensal

Seg a Sáb

22 Fonoaudiólogo para avaliação periódica dos alunos

Encontro mensal

Seg a Sáb

Periodicamente com
cronograma

Seg a Sex

2 dias por semana (uma
manhã e uma tarde)

Seg a Sex

Mensal

Seg a Sex

1x por ano

Domingo

2x por semana

Seg a Sáb

28 Pedagogo para supervisionar as aulas "Tira dúvidas"

Uma vez por semana

Sexta-feira à tarde

29 Oftalmologista para avaliação periódica dos alunos

Anualmente

Seg a Sex

15

Instrutor de Redação - On line

16 Monitoria nas aulas de português para trabalho com produção textual
17

Aulas "tira dúvidas" dos alunos do Instituto Ponte no 1º. ano da escola particular.
Perfil do voluntário: alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, 1a. ou 2a. série do Ensino Médio

18

Painel de relacionamento. Levar o aluno para vivenciar 1 dia da profissão desejada ou do passeio desejado. Relação dos
"desejos"com a equipe educacional.

19 Acompanhar o lanche dos alunos no intervalo das aulas

23 Dentista para avaliação periodíca dos alunos

24 Organização da biblioteca e controle de empréstimos dos livros
25 Manutenção de computadores
26 Participação como fiscal na prova de seleção com doação de lanche
27 Psicólogo para encontro grupal quinzenal com os pais de alunos
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