
ESTUDAR VALE A PENA 
NA AÇÃO VOLUNTÁRIA GLOBAL 

O Itaú Social promoveu, entre os dias 5 a 12  
de maio, a Ação Voluntária Global. Voluntários 
de seis países (Brasil, Argentina, Colômbia,  
Chile, Paraguai e Uruguai) se uniram para  
realizar atividades em prol das comunidades.

Os voluntários do Estudar Vale a Pena de São 
Paulo participaram, no dia 12 de maio, de ações 
na ONG “Aldeias Infantis”, na cidade de Poá. 
No mesmo dia, além do EVP, a ONG também 

Tire dúvidas antes de  
atuar em sala de aula

Está quase chegando a hora dos voluntários  
de São Paulo do Estudar Vale a Pena entrarem 
em sala de aula. Quem quiser relembrar alguns 
dos conteúdos da formação, pode participar  
das sessões “Tira Dúvida”, que acontecem em 
julho, em cinco polos do Itaú Unibanco.  
Confira a agenda e programe-se: 

Julho - Sessões Tira Dúvidas

Dia 16 de julho
das 12h15 às 20h, em Pinheiros 
(Térreo – sala R6)

recebeu as ações voluntárias Itaú Criança, Uso 
Consciente do Dinheiro e Transformação. Ao 
todo, 50 voluntários participaram das atividades 
e 105 jovens e crianças foram beneficiados. 

A Ação Voluntária Global aconteceu em mais  
de 30 cidades brasileiras. Somente em São  
Paulo, foram realizadas 16 ações, com a  
participação de 667 voluntários e que  
beneficiaram cerca de 3.317 pessoas.

Dia 17 de julho 
das 12h às 20h, no CEIC  
(Sala 2 – 7º andar – Torre Conceição)

Dia 18 de julho
das 12h às 18h30, no ITM  
(Sala de treinamento – 1º andar – 3º site)

Dia 19 de julho
das 16h30 às 20h, no CT 
(Mezanino)

Dia 25 de julho
das 1das 12h15 às 20h,  no Brigadeiro 
(Sala 10 – 10º andar)

Ação
Voluntária 
Global na 
ONG Aldeias 
Infantis



HISTÓRIAS PARA CONTAR 
depoimentos de voluntários e  
jovens que participam do EVP

“Você só vai melhorar e alcançar seus  
objetivos se continuar estudando”

 Sou voluntaria do Estudar Vale a Pena há quase 
seis anos, praticamente o mesmo período em  
que trabalho no Itaú Unibanco. Quando conheci  
o programa, tive uma grande identificação com 
ele, com a proposta de incentivar os jovens a 
continuarem os estudos.

Eu estudei em escola pública, então sei que tive 
uma realidade muito parecida com a de muitos  
desses jovens que participam do EVP. Quando  
estudava, participei do Jovem Aprendiz, e esse  
programa me estimulou a continuar estudando.  
E o EVP, para mim, é uma mensagem em forma 
de presente, é uma forma de eu contribuir e de 
retribuir a oportunidade que tive. Afinal, você  
só vai melhorar e alcançar seus objetivos se  
continuar estudando.

Uma coisa que acho interessante é que, às vezes, 
quando chegamos na escola, o coordenador ou 
professor aponta os alunos que consideram mais 
agitados ou problemáticos. E normalmente são  
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esses alunos que mais se interessam pelas ativida-
des e que ajudam. Acho que o modelo do Estudar 
Vale a Pena estimula a participação nas atividades.

A partir de 2017, passei a atuar na segunda fase do 
EVP, o que é um pedido da própria equipe do proje-
to, de dar continuidade nas atividades. E foi ótimo. 
A primeira fase é muito boa e concentra mais os 
jogos. Já na segunda fase tem uma mudança no 
diálogo – a conversa é mais profunda e a gente 
consegue acessar melhor os alunos. 

Além de atuar em sala de aula, hoje também  
sou voluntária líder. A grande vivência do Estudar 
Vale a Pena está na atuação em sala de aula.  
Mas atuar como líder também é ajudar os outros 
voluntários. Em todos esses anos participando  
do EVP, tive líderes muito gentis que me ajudaram, 
motivaram e ajudaram a tirar o medo de entrar  
em sala de aula. 

NOSSAS
PRODUÇÕES 

Livro conta a  
história  da gestão 
educacional brasileira 

Para quem quer saber um 
pouco mais sobre as políti-
cas públicas brasileiras de 
educação, a dica é o livro 
 “Quatro décadas de gestão 

educacional no Brasil”, disponível para download 
gratuito na página do Observatório da Educação  
e no site da Fundação Santillana. 

A partir de entrevistas com 14 ex-ministros, 
o livro faz uma análise da evolução das políticas
públicas de educação, abrangendo desde o
governo do general João Batista Figueiredo
(1979-1985) até o governo da ex-presidente
Dilma Rousseff (2011-2016).

As entrevistas podem ser assistidas na 
íntegra também no Observatório da Educação. 

https://cedoc.observatoriodeeducacao.org.br/item/?cod=123456789_5221
https://fundacaosantillana.org.br/acoes-publicacoes.html
https://observatoriodeeducacao.org.br/web-serie/ex-ministros-de-educacao-do-brasil/


#FICAADICA    

Acesse a “Atados” e 
encontre sua causa

“Uma plataforma social online que conecta  
pessoas a oportunidades de voluntariado em 
causas sociais” – é assim que a plataforma  
digital “Atados” se define. 

Criada por um grupo de amigos, a “Atados” 
anuncia vagas de voluntariado de organizações 
que atuam em causas voltadas ao meio ambiente, 
a treinamento profissional, a direitos humanos, 
a idosos, à saúde, a pessoas com deficiência, ao 

ACONTECE
NO EVP 

Ciclo de Conversas reuniu 177 voluntários 
para falar sobre evasão escolar

Junho foi mês de Ciclo de Conversas para os  
voluntários do Estudar Vale a Pena de São Paulo.  
O objetivo dos encontros foi aprofundar o  
conhecimento dos voluntários sobre os motivos  
do abandono escolar juvenil e continuar  
preparando-os para as atividades em sala de 
aula, que serão realizadas a partir de agosto.

A base de todo o Ciclo de Conversa foi o  
estudo do Insper “Políticas públicas para a  
redução do abandono e evasão escolar de 
jovens”, liderado pelo economista Ricardo  
Paes de Barros e organizado pelos Instituto 
Unibanco, Instituto Ayrton Senna e Fundação 
BRAVA, especificamente o item sobre  
evasão escolar.

consumo consciente, à participação cidadã, à 
proteção animal e ao combate à pobreza.

E quem pode se inscrever como voluntário 
nas atividades? Todo mundo, com qualquer 
profissão - pode ser pintor, contador, professor, 
recreador, advogado, cozinheiro etc. Basta se 
identificar com a causa e querer ajudar. 

Centro Tecnológico, dia 19 de junho

Ao todo, 177 voluntários participaram dos cinco 
encontros do Ciclo de Conversas, que foram  
realizados nos polos do Itaú Unibanco:  
Pinheiros, ITM, Brigadeiro, CEIC e CT.

Acesse o estudo para saber mais sobre as 
motivações do abandono escolar juvenil.

Nos vemos 
no nosso grupo 
no Facebook

Agora os voluntários do Estudar Vale a Pena também têm  
um grupo fechado no Facebook para se manterem atualizados 
sobre as atividades e para interagir com os organizadores e  
outros participantes do programa. Faça parte do grupo.

http://gesta.org.br/tema/engajamento-escolar/#fatores
https://www.facebook.com/groups/estudarvaleapena/
https://www.atados.com.br
https://www.atados.com.br



