
/  1

Actividades 
socioeducativas 
com jovens

Semana Internacional 
do Voluntariado Repsol



/  2

Semana Internacional 
do Voluntariado Repsol

Há alguns anos promovemos diferentes acti-
vidades de voluntariado nos países e regiões 
em que a Empresa actua, com o objectivo de 
melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Este ano organizamos pela segunda vez a Se-
mana Internacional do Voluntariado Repsol. 
Com esta iniciativa, nos unimos a um dos de-
safios mais ambiciosos e necessários da nossa 
geração: os Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

Na Repsol e na Fundação acreditamos na 
energia das pessoas para contribuir para a 
criação de um futuro melhor e o voluntariado 
é, sem dúvida, um sinal dessa energia e opor-
tunidade para ajudar a construí-lo.

Os 17 ODS representam o compromisso adquirido 
pela sociedade (sector público, sector privado e 
cidadãos), para aplicar medidas reais e acabar 
com os maiores problemas do nosso tempo: 
a pobreza, a desigualdade, a injustiça e as 
mudanças climáticas.

Esses desafios, herdeiros dos Objectivos do 
Milénio, exigem o envolvimento de todos para 
conseguir avanços reais e sustentados ao longo 
do tempo.

Este ano, com a Semana Internacional de 
Voluntários da Repsol, trabalharemos três ODS:

02 | Erradicar a fome.
04 | Educação de qualidade.
13 | Ação climática.

O que são os ODS?
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Como divulgar a Semana Internacional 
do Voluntariado Repsol?

Dicas para criar um bom vídeo ou foto com seu 
smartphone:

· Melhor criar na horizontal do que na vertical, 
embora o formato vertical seja ideal para os 
Instagram Stories.

· Evite a luz de fundo, situe-se de costas para a 
luz ou de lado.

· Fique em áreas com boa luminosidade.

· Fuja das sombras e do claro-escuro.

· Tenha cuidado com o zoom, utilizá-lo pode 
reduzir a qualidade da imagem.

· Não use o flash, a menos que seja realmente 
essencial.

· Assegure-se de que a cena esteja bem focada.

· Faça vídeos curtos (com menos de 1 minuto) e 
evite movimentos bruscos.

· Os participantes são os verdadeiros protago-
nistas: capture seus sorrisos, suas sensações.

Certamente você pode contribuir muito com 
suas fotos e vídeos com um texto que os 
acompanha:

·  Tenha em mente o limite de caracteres. É 
melhor que o texto seja curto e claro.

·  Conte-nos sobre a sua experiência e a dos 
participantes. Descreva detalhes e mo-
mentos que complementam o vídeo ou a 
foto.

· Mencione a @FundacionRepsol para que 
possamos partilhar seu conteúdo sempre 
que possível.

É importante que você leve em conside-
ração os direitos de imagem. Portanto, 
sugerimos que você:
· Sempre verifique primeiro se a pessoa deseja 

aparecer nas fotos ou vídeos e respeite sua 
decisão.

· Evite que os rostos de menores de idade 
apareçam, procure filmá-los ou fotografá-los 
de costas.

Junte-se à energia social 
nas redes sociais com os 
hashtags da campanha:

#VoluntariosRepsol 
#SumaEnergíaSocial

Para que a mensagem dos ODS alcance o mundo in-
teiro, contamos com as redes sociais como aliadas. 
Nós encorajamos você a tirar fotos e gravar vídeos 
de actividades das quais você participa e partilhá-los 
com as hashtags #VoluntariosRepsol e #SumaEner-

gíaSocial. Esta iniciativa é dirigida pela @Funda-
cionRepsol, por isso ficaremos encantados com 
o fato de você nos mencionar ou nos marcar em 
suas postagens no Facebook, Twitter ou Insta-
gram.
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Actividades socioeducativas 
com jovens

Deixar o seu emprego habitual e comunicar uma mensagem 
específica a um grupo de crianças ou jovens é, sem dúvida, um 
desafio. Aqui estão algumas ideias para tornar a comunicação 
com eles mais eficaz:
· Mensagens concretas e simples.
· Certifique-se de que ela/ele ouve, por exemplo, pedin-
do-lhe para dizer com suas palavras o que entendeu.

· Peça coisas de uma maneira simples e concisa.
· Seja gentil e correcto ao falar.
· Oiça com atenção.

Além disso, apresentamos aqui sete dicas básicas desen-
volvidas pela ACNUR para trabalhar com este grupo:

Defina uma meta e as actividades que serão 
realizadas

Antes de iniciar a actividade programada (uma aula de des-
enho ou de ginástica, por exemplo), fale sobre a meta que 
você deseja trabalhar. O que eles aprenderam ao final da 
aula? Diga-lhes, isso os ajudará a se concentrar e a saber o 
que eles têm que fazer.

Além disso, você terá que explicar quais etapas seguirá 
para atingir esse objectivo: o que você fará em cada etapa 
e como eles terão de fazê-lo. Dê exemplos com desenhos 
ou imagens; com certeza eles os entendem muito bem.

Transmita amor e carinho

Trabalhar com crianças requer uma sensibilidade especial. 
Os sinais de afecto são fundamentais quando se trata de 
menores. Sua percepção acerca de si mesmo está sendo 
formada e é importante que a confiança seja gerada para 
que eles possam aprender. Reforce a sua auto-estima, 
deixe-os ver as coisas boas que cada um possui, sorria e 
faça-os sorrir. Transmita sua alegria.

Exercite muita paciência

A paciência é essencial em qualquer trabalho e quando se 
trata de crianças ainda mais. Haverá coisas que você terá 
de repetir muitas vezes para aprender; você vai precisar 
procurar maneiras criativas de fazê-los entender compor-
tamentos que devem ser evitados ou atitudes positivas.
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Trabalhar com crianças 
é um desafio e ao 
mesmo tempo tem uma 
recompensa enorme:
os seus sorrisos.

Fuente: ACNUR 
https://eacnur.org/blog/trabajar-ninos-7-consejos-basicos/ 

Deixe-os cometer erros

Cometer erros é o modo como aprendemos e amadure-
cemos, então deixemos que as crianças cometam erros 
e saibam como aprender uma lição por cada equívoco. 
Ensine-os a fazê-lo para que eles enfrentem cada situação 
com curiosidade e alegria.

Comemore suas conquistas

Toda conquista, não importa o quão pequena seja, deve ser 
comemorada. As crianças precisam que você as mostre as 
coisas que elas fazem bem, encoraje-as a segui-las e aju-
de-as a ver seus pontos fortes. Não faz falta uma grande 
festa; um forte abraço ou um doce pode ser suficiente.

Encoraje-os a fazer perguntas e se tornarem curio-
sos

Os jovens são curiosos por natureza, mas nem todo mundo 
se atreve a perguntar quando há outras pessoas na fren-
te, então você terá de ser o único a ajudá-los a participar, 
pedindo sua opinião ou organizando uma actividade que os 
incentive a falar.

Divirta-se e eles vão se divertir

Trabalhar com crianças deve ser divertido para você e para 
elas. Elas aprenderão sem perceber e cada lição será como 
um jogo. Você terá que colocar toda a sua criatividade na 
actividade que você faz para gerar emoção e se divertir.

Actividades socioeducativas com jovens

https://eacnur.org/blog/trabajar-ninos-7-consejos-basicos/ 


@FundacionRepsol
Caso tenha alguma dúvida, contacte-nos através do  

semanavoluntariado@fundacionrepsol.com

www.semanavoluntariado.fundacionrepsol.com


