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O QUE É SER UM 

   voluntário?



O PAPEL DO VOLUNTÁRIO 
O voluntário, como agente de transformação social movido 

pela energia do impulso solidário, tem um compromisso 

firmado com a conduta ética, responsável e respeitosa em 

suas ações, movido pela prática contínua de uma escuta 

atenta, sensível e horizontal para a compreensão da realidade 

do contexto em que irá atuar.

O trabalho voluntário traz contribuições importantes para 

a sociedade, não desobriga o governo de cumprir suas 

obrigações para com a população e fortalece a construção da 

confiança e da empatia entre as pessoas em pleno exercício 

da cidadania, solidariedade e conscientização sobre o papel 

social de cada indivíduo.

A palavra “voluntário” vem do 
latim voluntarus - “de própria 
vontade” e, de acordo com 
a definição da Organização 
das Nações Unidas - ONU, 
o voluntário é alguém que, 
devido a seu interesse pessoal 
e ao seu espírito solidário, 
dedica parte do seu tempo, 
sem remuneração alguma, a 
diversas formas de atividades, 
organizadas ou não, de bem-
estar social, ou outros campos. 
Em outras palavras, o voluntário 
é um cidadão que escolhe doar 
seu tempo, sua experiência e 
seu conhecimento para uma 
causa em benefício da sua 
comunidade ou da sociedade 
como um todo.
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BENEFÍCIOS PARA O VOLUNTÁRIO  
A prática do voluntariado é uma oportunidade de crescimento 

pessoal em um percurso de via de mão dupla, em que ganha 

quem se doa e ganha quem recebe. O voluntário consegue 

desenvolver habilidades importantes para a sua vida pessoal e 

profissional, como:

AMPLIAÇÃO DA VISÃO DE MUNDO 

AUTOCONFIANÇA

AUTOCONHECIMENTO

CAPACIDADE DE APRENDER COM O OUTRO 

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A ALTERIDADE E A DIVERSIDADE

EMPATIA

INICIATIVA

POSITIVIDADE 

RESILIÊNCIA

RESPONSABILIDADE

O voluntário também pode expandir a sua rede de contatos e 

conexões sociais, tem a possibilidade de conhecer novas ideias, 

fazer novas amizades e trocar experiências diversas, ter melhorias 

em sua saúde física e mental, além da imensurável satisfação 

pessoal em acompanhar os resultados das suas ações.
9



BENEFÍCIOS PARA A SOCIEDADE
O voluntariado pode intervir positivamente na sociedade 

na medida em que se fundamenta em critérios de justiça e 

equidade, contribuindo para:

   
CONSCIENTIZAR AS PESSOAS SOBRE A REALIDADE SOCIAL  

DA COMUNIDADE, DO PAÍS E DO MUNDO E DE COMO PODEM  

CONTRIBUIR PARA FAZER A DIFERENÇA;

FORTALECER COMUNIDADES E A IMPORTÂNCIA DA  

VATUAÇÃO EM REDE;

CRIAR, A LONGO PRAZO, UMA CORRENTE DE AÇÕES SOLIDÁRIAS 

PRÓSPERA E SUSTENTÁVEL. 

O VOLUNTARIADO DENTRO DAS INSTITUIÇÕES
Atualmente, o voluntariado é uma prática que ganha espaço 

dentro das empresas que buscam fortalecer seu compromisso 

com a gestão da responsabilidade social, humanizar as 

relações e valorizar potenciais que seus colaboradores já têm, 

agindo em benefício das comunidades onde atuam.  

Um programa de voluntariado dentro das Instituições promove 

um conjunto de ações estruturadas, organizadas e conduzidas 

internamente com o objetivo de incentivar a participação, o 

engajamento e o espírito solidário dos colaboradores, para que 

doem parte de seu tempo e conhecimento a causas sociais.

Os benefícios para todos os agentes envolvidos no 

voluntariado dentro das Instituições são inúmeros. Ao mesmo 

tempo que um programa nesses moldes é uma oportunidade 

para as empresas fortalecerem o diálogo social, a mobilização 

comunitária e apoiarem o desenvolvimento das comunidades 

em que atuam, também contribui para a melhoria do clima 

organizacional, para o desenvolvimento de competências e 

do sentimento de pertencimento dos colaboradores, além 

de promover um impacto positivo na percepção da imagem 

externa da marca.
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Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) constituem 
uma agenda mundial lançada pela 
Organização das Nações Unidas 
- ONU em 2015 como um plano 
de ação para a concretização dos 
direitos humanos de todos e da 
promoção do desenvolvimento 
socioeconômico do planeta em 
bases sustentáveis, com metas a 
serem atingidas até 2030. 

O VOLUNTARIADO E OS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MILÊNIO 
O papel do trabalho voluntário é considerado estratégico e 

crucial para o desenvolvimento das ações da agenda mundial 

proposta pela Organização das Nações Unidas - ONU, pois 

estimular a prática do voluntariado significa promover uma 

participação cidadã ativa na construção de uma nação 

socialmente mais justa, que almeje reduzir as desigualdades, 

com cada um fazendo a sua parte. Consequentemente, as 

metas de desenvolvimento sustentável do milênio passaram a 

integrar também a pauta do voluntariado global.

Conheça os 17 
objetivos globais 
e as 169 metas 
associadas: 

HTTPS://NACOESUNIDAS.ORG/POS2015/AGENDA2030/
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Eixos de atuação  
DO VOLUNTARIADO  
NA CULTURA INGLESA



SÓ EM 2019, FORAM QUASE 
5 MIL BOLSAS DE ESTUDO  
DE INGLÊS OFERECIDAS PARA:

COMO VOCÊ PODE ATUAR 
A Cultura Inglesa reconhece a grande relevância e o diferencial 

de atuar em ampla conexão com a responsabilidade social 

na democratização do acesso ao aprendizado da língua 

inglesa como ferramenta de ascensão e desenvolvimento 

pessoal e profissional. Há vários anos a instituição oferece 

bolsas de estudos de inglês para crianças, jovens e adultos 

atendidos por projetos sociais idôneos e duradouros.  

O Programa de Voluntariado da Cultura Inglesa surge do 

entendimento de que é possível fazer ainda mais pelos 

projetos apoiados e se propõe a organizar uma corrente de 

ações solidárias para agir em rede atendendo às diversas 

necessidades das instituições e comunidades em que eles 

estão inseridos.

Muitas pessoas têm o desejo de fazer um trabalho voluntário 

e não sabem por onde começar ou têm receio de que seus 

esforços não sejam efetivos, de que sozinhas não consigam 

lidar com tudo que envolve um trabalho sério com esta 

finalidade ou até mesmo receio de que não tenham algo de 

bom para compartilhar. 

A partir de 2020, os colaboradores da Cultura Inglesa 

poderão conhecer de perto os projetos sociais apoiados 

pela instituição e contribuir para diversas melhorias e 

transformações nos projetos e em seus contextos sociais, 

participando de um Programa de Voluntariado estruturado 

que possui três frentes de atuação:

1.408 ALUNOS 
DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 
(CRECHES, INSTITUTOS, ONGS, 
PROJETOS ESPORTIVOS, ETC) 

1.290 PROFESSORES  
DE INGLÊS DA REDE PÚBLICA 
(MUNICIPAL E ESTADUAL)  

1.097 ALUNOS  
MORADORES DA COMUNIDADE 
DE PARAISÓPOLIS

DESCONTO DE 30%

692 FUNCIONÁRIOS  
            DA ÁREA PÚBLICA  
(RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
E PALÁCIO DO GOVERNO) 

BOLSAS DE 100%
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1Voluntariado bilíngue 
O voluntário bilíngue oferece suporte linguístico 
no processo de ensino-aprendizagem de inglês 
para alunos dos projetos sociais via plataforma 
digital em parceria com a ChatClass. Ao se 
inscrever neste eixo, o voluntário será submetido 
a uma classificação de nível para atestar que 
possui ao menos nível intermediário de inglês e 
sinalizará no ato do cadastro a disponibilidade 
de dias e horários em que poderá atuar nesta 
função. Os voluntários selecionados para este 
eixo participarão de uma formação junto ao 
Departamento Acadêmico da Cultura Inglesa, bem 
como de um treinamento para uso da plataforma.
As atividades propostas aos alunos através da 
plataforma abrangem a prática da oralidade, 
a prática de estruturas e vocabulário, assim 
como a compreensão auditiva. Estas atividades 
serão postadas semanalmente para os alunos 
via whatsapp e a cada quinze dias o voluntário 
bilíngue deverá oferecer suporte online para 
alunos inscritos no programa. 

BILINGUAL 
VOLUNTEER
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2Doe seu tempo 
DONATE 
YOUR 
TIME 

Neste eixo de atuação, além de colaboradores, 
poderão participar também como voluntários 
bilíngues alunos da Cultura Inglesa com idade 
mínima de 16 anos e nível intermediário ou 
avançado de inglês.
O voluntário pode doar seu tempo e talento 
colocando as mãos na massa em atividades 
de diferentes naturezas.
Como? Vendo o que cada projeto/
instituição precisa, por exemplo: arrecadar 
livros, organizar campanhas de arrecadação 
de roupas e alimentos, organizar eventos 
culturais e esportivos, costurar, pintar, 
construir, reformar, limpar, cozinhar, 
transportar, organizar campanhas de 
reciclagem, fazer planilhas, divulgar ações 
solidárias. Enfim, são muitas possibilidades 
de arregaçar as mangas e ir a campo.
A alocação dos colaboradores da Cultura 
Inglesa interessados em atuar nesta frente 
será feita de forma sistematizada, sendo 
organizada por uma equipe do Programa de 
Voluntariado em conjunto com os projetos 
e instituições que receberão os benefícios.
Neste eixo de atuação poderão participar 
como voluntários somente colaboradores 
da Cultura Inglesa maiores de idade.
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3
WEB OF  

KNOWLEDGE 
Considerando a premissa “tudo o que 
você faz bem pode fazer bem a alguém”, 
o voluntário pode oferecer cursos, 
oficinas, palestras e workshops em sua 
área de conhecimento, contribuindo para 
o desenvolvimento pessoal e profissional 
dos beneficiados em outras áreas, e não 
somente na língua inglesa. 
A alocação dos colaboradores da Cultura 
Inglesa interessados em atuar nesta frente 
será feita de forma sistematizada, sendo 
organizada por uma equipe do Programa de 
Voluntariado em conjunto com os projetos 
e instituições que receberão os benefícios.
Neste eixo de atuação poderão participar 
como voluntários somente colaboradores 
da Cultura Inglesa maiores de idade.

Teia do saber 

Doe seu tempo 
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CONTRIBUIR PARA  
A CRIAÇÃO DO 
CRONOGRAMA  
DE AÇÕES;
 
VALIDAR A 
TRANSPARÊNCIA E 
A PERTINÊNCIA DAS 
AÇÕES PROPOSTAS;

CONTRIBUIR PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DE 
NOVOS FORMATOS  
 DE ATUAÇÃO DO 
PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO;

ACOMPANHAR O 
ANDAMENTO E OS 
RESULTADOS DAS 
AÇÕES REALIZADAS;

DIVULGAR 
INTERNAMENTE AS 
AÇÕES DO PROGRAMA 
DE VOLUNTARIADO;

AMPLIAR A REDE 
DE INTEGRAÇÃO E 
ENGAJAMENTO DOS 
DEPARTAMENTOS   
 DA CULTURA INGLESA 
NO PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO.

FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS
A Cultura Inglesa oferece um programa de formação e 

capacitação continuada para preparar e instrumentalizar os 

voluntários para atuarem nos projetos sociais. Os encontros 

acontecem antes dos voluntários irem a campo e contribuem 

para o treinamento, para o desenvolvimento das ações, 

planejamento, esclarecimento de dúvidas e alinhamento de 

expectativas.

Ao final do ano, a Cultura Inglesa emitirá certificados com o número 

de horas doadas por cada voluntário, atestando sua participação 

no Programa a cada ano. 

CRONOGRAMA DE AÇÕES 
Doar recursos para uma causa significa realizar uma boa ação, 

mas a prática de ações solidárias concretas pressupõe doar parte 

do tempo e um pouco de si para que exista uma transformação 

social efetiva no contexto em que se está atuando. Assim, a 

Cultura Inglesa, com o suporte de uma Consultoria externa 

e do Comitê do Programa de Voluntariado, irá organizar um 

cronograma de ações que será implementado e divulgado após 

o período de cadastro e adesão dos voluntários ao Programa.

COMITÊ DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Todas as ações do Programa de Voluntariado da Cultura Inglesa 

são respaldadas por um comitê de caráter consultivo formado 

por colaboradores de diferentes departamentos da instituição 

com a finalidade de:
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Política 
      DO PROGRAMA DE 
     VOLUNTARIADO  
     DA CULTURA INGLESA



Casos omissos 
ou não previstos 
neste manual serão 
encaminhados para o 
Comitê do Programa 
de Voluntariado e 
para a Gerência do 
Departamento Social 
para que sejam 
analisados e tomadas 
providências cabíveis.

POLÍTICA E CONDUTA DO VOLUNTÁRIO
O trabalho voluntário foi definido pela Lei 9.608/98 como 

atividade não remunerada prestada por pessoa física a instituição 

sem fins lucrativos. Segundo a lei, o serviço voluntário não gera 

vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, ou 

seja, o voluntário, de maneira alguma, poderá ser remunerado.

Todos os colaboradores da 
Cultura Inglesa maiores de  

18 anos podem participar.  
No caso do eixo do Voluntariado 
Bilíngue, podem participar 
também alunos da Cultura 
Inglesa com idade mínima  
de 16 anos.

Escolher um ou mais eixos 
de atuação efetuar um 

cadastro, escolher uma ou 
mais frentes de atuação, 
informar a quantidade de horas 
que deseja doar, participar 
de treinamentos e envolver-
se com os projetos sociais 
apoiados pela instituição. 

As ações voluntárias 
serão orientadas por um 

cronograma de planejamento 
anual que será compartilhado 
com todos os voluntários 
após a fase de cadastro dos 
interessados. Este cronograma 
buscará comportar as 
diferentes contribuições e 
cargas horárias disponibilizadas 
pelos interessados em 
participar do Programa.

ORIENTAÇÕES DO 
PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO DA 
CULTURA INGLESA

As ações voluntárias 
devem ser realizadas fora 

do horário do trabalho e não  
serão remuneradas.

Não será permitido 
aos voluntários deste 

Programa realizar doações 
através de recursos 
financeiros. O Programa 
de Voluntariado da Cultura 
Inglesa busca incentivar 
a participação de seus 
colaboradores por meio  
da doação de seu tempo e  
seus saberes.

A participação no 
Programa é totalmente 

voluntária, desassociada 
das atividades laborais, não 
gera direitos trabalhistas 
ou previdenciários, nem 
poderá ser utilizada como 
pré-requisito para promoção 
ou premiação interna de 
nenhuma espécie. 

Todos os voluntários 
receberão certificação  

pela participação e 
dedicação ao Programa. 
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Em ações voluntárias 
que envolvam maior 

quantidade de horas de 
dedicação/doação, a Cultura 
Inglesa poderá arcar com 
custos de deslocamento 
e alimentação da equipe. 
Essa informação será 
disponibilizada com 
antecedência aos voluntários, 
para que já tenham 
conhecimento disso quando 
optarem por aderir ou não  
à ação. 

Os interessados que 
tenham um tempo 

reduzido para doar, podem 
participar de ações mais 
pontuais ou até mesmo 
de ações de divulgação e 
campanhas que possam ser 
realizadas  
à distância em seu 
tempo livre, sem precisar 
necessariamente participar in 
loco nos projetos.

Todas as ações do 
Programa serão validadas 

pelo Comitê do Programa de 
Voluntariado. 

Voluntariado é 
compromisso. Cada 

compromisso assumido 
por um voluntário deve ser 
cumprido com consciência 
e responsabilidade, e não 
apenas como uma atividade 
casual. Se, em algum 
momento, o voluntário não 
tiver mais interesse em 
participar ou tempo para 
doar, deve informar com a 
maior antecedência possível 
o Comitê do Programa de 
Voluntariado para que a 
equipe esteja ciente de que 
este voluntário não poderá 
mais atuar no Programa e 
assim possa programar sua 
substituição sem prejuízo 
ao projeto ou instituição 
atendida pelo mesmo.

O Programa de 
Voluntariado é exclusivo 

para colaboradores e 
alunos da Cultura Inglesa 
com idade mínima de 16 
anos (no caso do eixo do 
Voluntariado Bilíngue) 
da Cultura Inglesa. Caso 

algum aluno ou colaborador 
queira levar um voluntário 
externo para atuação em 
alguma ação específica do 
Programa de Voluntariado, é 
necessário pedir aprovação 
do Departamento Social 
com antecedência e assinar 
um termo de compromisso 
se responsabilizando pelas 
orientações e conduta dessa 
pessoa que não faz parte da 
instituição. A participação de 
voluntários externos poderá 
acontecer somente em ações 
pontuais do Programa de 
Voluntariado com autorização 
prévia do Departamento 
Social. Os voluntários 
externos não poderão 
participar dos treinamentos/
capacitações do Programa e 
não irão receber certificação. 
É vetada a participação 
de voluntários convidados 
menores de idade. 
Profissionais terceirizados que 
prestam serviços para  
a Cultura Inglesa não podem 
participar do Programa  
de Voluntariado. 
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CADASTRO DE VOLUNTÁRIOS  
Os interessados em participar do Programa devem preencher  

um cadastro no site mencionado abaixo, onde serão  

divulgadas as datas de inscrição e de divulgação do cronograma 

de ações do Programa. 

TERMO DE ADESÃO DO VOLUNTARIADO
O  colaborador da Cultura Inglesa que deseja  participar do  

Programa de Voluntariado da Cultura Inglesa deverá estar de 

acordo com  o Termo de Adesão ao Programa de Voluntariado 

(disponível no site) e assiná-lo.

STEP BY STEP 

PARA SE TORNAR UM VOLUNTÁRIO NA CULTURA INGLESA

QUERER É PODER  
TODOS OS COLABORADORES DA CULTURA 
INGLESA MAIORES DE IDADE PODEM PARTICIPAR

 

CHEGA JUNTO  
VOCÊ PODE TRANSFORMAR  
SEU QUERER EM AÇÃO! 

 ACESSE:  
HTTPS://BLOG.CULTURAINGLESA.COM.BR/PROGRAMA-DE-VOLUNTARIADO 

 LEIA A POLÍTICA E O MANUAL DE   
VOLUNTARIADO DA CULTURA INGLESA

 PREENCHA O CADASTRO

 INFORME QUANTO TEMPO VOCÊ PODE DOAR

 ESCOLHA UM OU MAIS EIXOS DE ATUAÇÃO  
DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

 ASSINE O TERMO DE ADESÃO 

 AGUARDE O NOSSO CHAMADO

PREPARE-SE! 
PARTICIPE DOS TREINAMENTOS 

ENVOLVA-SE!  
CONHEÇA OS PROJETOS  
SOCIAS DA CULTURA INGLESA 

MÃOS À OBRA! 
VAMOS PARA A AÇÃO 

1
2

3
4

5
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        Ações do  
voluntariado 

                            NA REDE 
                           INTERSETORIAL



A ATUAÇÃO DO VOLUNTARIADO  
DA CULTURA INGLESA COM OUTRAS INSTITUIÇÕES
A atuação em rede e a intersetorialidade são princípios 

que orientam as políticas sociais na contemporaneidade e 

apontam para a importância de um trabalho pautado na 

cooperação, interação e parceria dos setores público/privado, 

capazes de criar uma nova abordagem no enfrentamento das 

demandas da população, fundamentada na troca de saberes e  

de práticas entre todos os envolvidos, visando à superação das  

formas de atendimento mais segmentadas e pontuais, cujo 

enfoque não atende à pluralidade das demandas sociais 

 cada dia mais complexas.

A Cultura Inglesa propõe que a atuação do Programa de 

Voluntariado se desenvolva a partir de parcerias intersetoriais 

para fomentar a criação de uma rede colaborativa que possa 

estabelecer vínculos e objetivos pautados em uma gestão 

compartilhada, expandindo a capacidade de trabalho e 

a abrangência das ações. Nesse sentido, o planejamento 

e a execução das ações do Programa de Voluntariado 

também podem ser potencializados e redesenhados 

com a parceria de outras instituições/órgãos dos setores  

público/privado, a depender do mapeamento dos objetivos e 

sinergias comuns.  
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VISIBILIDADE PARA AS AÇÕES DO  
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
Um Programa de Voluntariado com ações planejadas 

e estruturadas permite o envolvimento e a apropriação 

de um número maior de colaboradores a longo prazo e, 

consequentemente, maior visibilidade interna e externa das 

iniciativas. A Cultura Inglesa acredita que é importante engajar-

se cada vez mais com programas que promovam a consciência 

social e, por meio do Programa de Voluntariado, estará cada vez 

mais próxima dos fóruns, seminários e encontros das práticas 

que se destacam nesse cenário local-global.

RESPONSABILIDADE SOCIAL DA MARCA  
CULTURA INGLESA E AS AÇÕES VOLUNTÁRIAS  
NA REDE INTERSETORIAL 
Com o Programa de Voluntariado, a Cultura Inglesa aprofunda o 

seu engajamento com a Responsabilidade Social, reafirmando 

o seu posicionamento de mercado alinhado com o impacto 

das ações sociais e solidárias que promove, e o seu notório 

reconhecimento como uma instituição efetivamente  

comprometida com o bem-estar social, especialmente no  

que tange à contribuição para melhorias na educação brasileira  

por intermédio da democratização do acesso ao ensino-

aprendizagem da língua inglesa.
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A  Cultura Inglesa não tolera nenhuma forma de 
negligência, discriminação, abuso, exploração ou 

violação dos direitos de crianças e adolescentes. Como 
a instituição atende um grande percentual de crianças 
e adolescentes tanto nas unidades quanto nas escolas 
e instituições sociais em que atua, é importante afirmar 
que todas as ações do Programa de Voluntariado 
colaboram para a promoção e garantia dos direitos das 
crianças e adolescentes, para que se desenvolvam em 
um ambiente seguro e pacífico onde suas competências 
e potencialidades sejam valorizadas e respeitadas tal 
qual determina a LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 
1990 de proteção integral à criança e ao adolescente:  
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm

O PROGRAMA DE VOLUNTARIADO E A 

proteção infantil
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