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FaZendo acontecer 

KIT DE AÇÕES

Você estÁ Prestes a organiZar um Projeto de serViÇo e  
FaZer a diFerenÇa em seu mundo – ParabÉns!

Seu projeto de serviço é um modo excelente de ser um líder na escola, na família ou em seu 
bairro fazendo a diferença em sua comunidade!

Esse kit de ações, criado pelos Amigos da Disney transformando o mundo e YSA, orientará a 
organização e o planejamento de seu projeto e o ajudará a fazer acontecer!

A chave para um projeto de serviço bem-sucedido é uma boa preparação e MUITO 
planejamento:

• Quanto mais cedo melhor: Quanto maiores forem seus  
objetivos, mais detalhes terão que ser planejados e incluídos  
em seu projeto. Nunca é cedo demais para começar.

• O trabalho em equipe é crucial:  Faça uma conferência  
rápida para garantir que todos compartilham os  
mesmos objetivos. Lembre a todos como seus papéis  
individuais se combinam e que o trabalho em  
equipe dele fará do projeto um sucesso.

5
maneiras  

de
 FaZer  
acontecer

PrePare-se Para se organiZar!
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A criação e o seguimento de um cronograma o ajudarão a concluir todas as tarefas  
do projeto dentro do prazo. Veja algumas ideias para criar uma programação para  
que você não precise se apressar para terminar tudo no último minuto:

• Faça uma lista de verificação mestre de todas as tarefas que podem precisar ser executadas para o seu projeto, 
atribuindo-as aos integrantes de sua equipe e analise essa lista regularmente nas semanas anteriores ao evento.

• Faça uma segunda lista de verificação mestre de todos os suprimentos de que precisará. Planeje tempo suficiente 
para pedir doações, comprar suprimentos ou materiais ou deixá-los prontos e disponíveis para o seu projeto.

• Prepare um orçamento detalhado que inclua as quantidades e os custos de tudo o que você precisará.

• Planeje passar pelo local do projeto uma ou duas semanas antes do evento. Localize opções de banheiros, 
estacionamentos e transportes e procure todos os possíveis problemas de segurança. 

• Se você estiver planejando uma inauguração ou um evento de comemoração, convide todos os convidados 
especiais com pelo menos dois meses de antecedência e reserve um local especial para o evento.

criaÇÃo de um cronograma do Projeto!
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dica:

Para ajudá-lo a obter uma boa  

ideia de tudo o que está  

envolvido em seu projeto e para 

manter-se no caminho certo e 

dentro do prazo, defina prazos para 

cada tarefa de sua lista. Atribua-as 

e compartilhe-as com todos  

os Amigos transformando o  

mundo que estão  

trabalhando com você. 
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dica:

Planeje decorar o local  

com projeto com faixas, balões, 

pôsteres e flâmulas. Lembre-

se de incluir os logotipos dos 

patrocinadores nas faixas e  

pôsteres e agradecer a todos que 

fizeram doações.

Você tem planejado o seu projeto há semanas e hoje é o grande  
dia!  E agora?

• Juntamente com alguns integrantes da sua equipe dos Amigos 
transformando o mundo, passeie pelo local do projeto antes 
que os voluntários cheguem para certificar-se de que está tudo 
pronto.

• Prepare uma programação detalhada para o dia do projeto para 
que todos saibam o que esperar.

• Cadastre e registre todos os voluntários. Forneça instruções fáceis de serem entendidas sobre o que 
eles farão e como eles ajudarão a fazer a diferença em sua comunidade.

• Dependendo do tamanho do seu evento, destaque integrantes da equipe para serem os 
solucionadores de problemas durante todo o dia.

• Distribua todos os materiais e suprimentos relativos ao projeto antes do início do evento. Limpe e 
recicle todos os materiais não usados no final do evento. 

• Destaque um integrante da equipe para dar as boas-vindas às celebridades locais, pessoas VIPs, 
autoridades públicas e a imprensa. Incentive os integrantes da  
equipe a compartilhar como a participação deles está  
iniciando uma reação em cadeia para ajudar a melhorar  
a comunidade.

Planejamento do dia do eVento!
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notas e ideias
Para o seu Projeto



© Disney 2012
Para obter mais ideias sobre como ajudar Pessoas, comunidades e o  

Planeta, dê uma olhada no site: www.disney.com/amigos

Hoje é aquele dia que você estava esperando. É hora de executar o seu projeto! 

• Mantenha o rumo certo:  consulte seu cronograma para começar e terminar  
dentro do prazo e para que tudo o que foi planejado seja executado.

• Homenageie seus voluntários: agradeça a todos que o ajudaram a criar,  
planejar e organizar seu projeto. Dê um certificado ou uma festa para os  
voluntários no final do evento.

• Inauguração: agradeça aos patrocinadores que apoiaram seu projeto com verbas ou doações em 
materiais, suprimentos e alimentos.  Agradeça a todos por comparecerem ao evento; explique a 
razão do seu projeto e como ele fará a diferença em sua comunidade.  

• Encare as coisas como elas vierem: até mesmo o projeto planejado mais cuidadosamente esbarra 
em um desafio inesperado no caminho.  Lembre-se de manter-se positivo e mantenha o foco nos 
objetivos e resultados finais.

• Diga X: tire fotos durante todo o dia.  Inclua uma foto em 
grupo no começo/final de seu projeto para destacar o 
trabalho incrível que você e os seus Amigos transformando o 
mundo estão fazendo em sua comunidade.  

diVirta-se e comemore!
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Compartilhe sua empolgação 

com o projeto usando mídias 

sociais para publicar fotos e 

divulgar informações sobre  

seu evento e suas  

atividades.  

dica:

amigos de Verdade + aÇões de Verdade = mudanÇas de Verdade
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notas e ideias
Para o seu Projeto

nós sabemos que você está trabalhando arduamente 
para fazer uma mudança duradoura e positiva em seu 

mundo!  obrigado por tudo o que você faz e por  
inspirar outras pessoas a também agirem!

Todo o trabalho árduo e o planejamento compensaram, o seu evento foi um sucesso enorme e 
ninguém para de falar nele! 

•  Escreva um artigo sobre o seu evento destacando o problema que o seu projeto resolveu e as 
mudanças que realizou na comunidade.  Envie-o para o jornal local ou publique-o em um blog. 
(Lembre-se sempre de obter a permissão e seus pais ou responsáveis, sempre que entrar em 
contato com a imprensa).

•  Grave um vídeo de seu evento e publique em um site de compartilhamento de vídeos como o 
YouTube ou o Vimeo. (Lembre-se de que se você tiver menos de 13 anos, deverá falar com seus 
pais ou responsáveis antes de acessar esses sites).  Compartilhe seu vídeo com autoridades, 
professores e empresários e organizações comunitárias locais.

•  Organize um dia da comunidade e compartilhe os resultados de seu projeto com seus amigos, 
familiares, professores, vizinhos, autoridades e com a imprensa local.

•  Compartilhe suas fotos, vídeos e reflexões (citações, o que você aprendeu, algo realmente 
empolgante que aconteceu) nos sites de mídias sociais. Conte às outras pessoas como você 
mudou a sua comunidade e como eles podem entrar para os Amigos transformando o mundo e 
ajudar suas comunidades também.

comPartilhe sua histÓria
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