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criar entusiasmo Para uma ideia

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 uma maneira excelente de combinar suas paixões, interesses e 
hobbies, fazendo, ao mesmo tempo, uma diferença em sua comunidade!

Este kit de ações, criado pelos Amigos da Disney transformando o mundo e pela YSA, lhe 
dará dicas sobre como criar entusiasmo para uma ideia para o seu projeto de serviço!

Ao começar a planejar seu projeto de serviço, inicie respondendo algumas perguntas 
para moldar e guiar seu projeto.

•	O	que	inspira	você:		Por	que	você	quer	organizar	um	projeto	de	serviço?	

•	Como	você	é	especial:		Quais	são	os	seus	talentos	e	hobbies	ou	atividades	e	
interesses	favoritos?	

•	Em	que	você	é	bom:		O	que	você	acha	que	faz	realmente	bem	e	o	que	o	deixa	feliz?	
Lembre-se	das	experiências	que	o	empolgaram	e	canalize	essa	empolgação	para	o	
seu novo projeto.

•	O	que	VOCÊ	pode	fazer:		O	que	você	faria	para	mudar	sua	comunidade	se	não	
houvesse	limites?	Elimine	desculpas	e	faça	parcerias	com	outras	pessoas	que	o	
ajudarão	a	planejar	e	executar	seu	projeto	de	serviço.	

seja criatiVo e  use sua imaginaÇÃo
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Sua	paixão,	conhecimento,	experiências	e	entusiasmo	
motivarão	outras	pessoas	a	se	juntarem	ao	seu	projeto.	O	que	
eu	posso	trazer	para	o	projeto?		O	que	e	como	meus	amigos,	
pais	e	familiares	ou	outros	adultos	próximos	podem	fazer	para	
contribuir?	

•	Faça	um	inventário	de	suas	experiências,	talentos	e	
conhecimentos:	a	conscientização	de	seus	dons	pessoais	
aumentará	sua	conexão	com	o	problema	da	comunidade	
e	tornará	o	projeto	mais	significativo	para	você.	

•	O	que	você	precisa	saber	mais	para	fazer	uma	
diferença	ainda	mais	com	o	seu	projeto?

FaÇa um inVentÁrio Pessoal
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dica:

Para saber mais sobre a questão 

da qual o seu projeto de serviço 

tratará, entreviste integrantes 

da comunidade, leia artigos de 

jornais ou blogs sobre a questão e 

procure pessoas ou organizações 

no Twitter ou no Facebook que 

compartilham sua paixão.
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Seus amigos, familiares e outras 

crianças estão sempre pedindo 

sua ajuda para certas coisas ou 

elogiando você sobre algo? Todos 

nós temos habilidades e talentos 

que as pessoas apreciam; faça o 

que for fácil e natural para você.

Quando	os	projetos	de	serviço	são	conectados	ao	seu	entusiasmo	–	hobbies,	
interesses	ou	sonhos	–	provavelmente	você	ficará	mais	empolgado	com	o	seu	
projeto.	Comece	pensando	alto	–	faça	uma	tempestade	de	ideias	sobre	os	
problemas	de	sua	comunidade	que	você	pode	ajudar	a	resolver	com	um	projeto	de	
serviço	divertido	e	criativo.	Para	fazer	uma	tempestade	de	ideias	sobre	os	problemas	
da	comunidade,	tente	o	seguinte:

•	Use	suas	próprias	experiências	e	observações.

•	Entreviste	amigos,	familiares	e	outras	pessoas	de	sua	escola	e	 
os	vizinhos.	(Não	deixe	de	pedir	aos	seus	pais,	responsáveis	 
ou	mentores	a	permissão	para	fazer	isso).

•	Pesquise	seu	problema	na	Internet	para	encontrar	os	recursos	 
que	poderá	usar.

•	Faça	uma	tempestade	de	ideias	sobre	como	você	pode	trabalhar	 
com	sua	comunidade	e	use	sua	paixão	e	criatividade	para	fazer	 
a diferença.

Pense alto
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notas e ideias
Para o seu Projeto

dica:
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Fazer	uma	boa	análise	de	sua	comunidade	o	ajudará	a	identificar	suas	necessidades	
e	prioridades,	bem	como	o	que	funciona	bem	e	o	que	precisa	de	ajuda	–	SUA	ajuda!		
Não	deixe	de	informar	aos	seus	pais	ou	responsáveis	o	que	você	está	planejando	–	
e	convide-os	a	participar!

•	Ande	por	sua	comunidade	fazendo	anotações	e	tirando	fotos.		Reúna-se	com	
seus	amigos	e	converse	sobre	as	coisas	que	você	gostaria	de	mudar	ou	melhorar.

•	Como	seus	amigos	e	outras	pessoas	jovens	podem	ajudá-lo	a	
montar	o	seu	projeto?

•	O	que	mais	outras	pessoas	de	sua	comunidade	–	adultos,	
organizações	ou	grupos	de	interesse	especiais	–	podem	fazer	
para	ajudá-lo?

•	Entreviste	as	pessoas	que	já	estão	trabalhando	no	 
problema	com	o	qual	você	se	preocupa.		 
Pergunte-lhes	sobre	seu	entusiasmo	–	e	 
como	eles	o	transformaram	em	ação.	

FaÇa um inVentÁrio da comunidade
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Verifique com os amigos que convidaram  

você a participar no projeto deles ou que 

criaram um projeto que você gostou. 

Pergunte como eles convidaram as pessoas 

que precisavam para ajudá-los a tornar seu  

projeto um enorme sucesso!

dica:

amigos de Verdade + aÇões de Verdade = mudanÇas de Verdade



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

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

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!

Você	descobriu	suas	paixões,	talentos,	interesses	e	hobbies,	fez	uma	tempestade	de	ideias	
com	os	problemas	da	comunidade	e	utilizou	sua	criatividade	e	imaginação.	Como	você	pode	
ter	certeza	de	que	seu	projeto	de	serviço	refletirá	seu	“entusiasmo”?

•	Compartilhe	seu	entusiasmo!  Entre em contato com muitos outros jovens, conte a eles o 
que	você	quer	fazer	e	convide-os	para	somar	suas	próprias	ideias	para	tornar	seu	projeto	
um sucesso.

•	Fale	alto!		Ao	convidar	adultos	para	compartilhar	suas	habilidades,	experiências	e	recursos,	
informe	a	eles	que	você	está	empolgado	com	a	ajuda	deles	no	desenvolvimento	de	sua ideia.

•	Seja	o	líder!			Esteja	preparado	para	dedicar	o	tempo	e	a	energia	necessários	para	gerenciar	
seu	projeto	e	estimular	seus	amigos,	familiares	e	outras	pessoas	a	seguir	seu	exemplo.

•	Seja	responsável.			Busque	muitos	conselhos	de	especialistas	e	ajuda	para	transformar	
suas	ideias	em	um	plano	de	projeto	bem-sucedido	–	você	não	precisa	fazê-lo	sozinho.		Em	
seguida,	esteja	preparado	para	tomar	decisões	importantes.

FaÇa-se ouVir
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