
MOMENTO DE COMEMORAÇÃO EM 
SÃO PAULO E NO ESPÍRITO SANTO

Depois das atividades em sala de aula, chegou a 
hora dos voluntários comemorarem o sucesso das 
ações do Estudar Vale a Pena em 2018.

No Espírito Santo, o encontro de encerramento 
aconteceu no dia 08 de novembro, com um  
jantar no restaurante Aleixo, reconhecido 
pelo ambiente sofisticado e pela gastronomia  
contemporânea. Foi um momento de  
confraternização e muita descontração entre  
voluntários, equipe do EVP e gestores das  
escolas participantes, além de representantes 
da Secretaria de Educação e Regional.

Já em São Paulo, o evento ocorreu no dia 
22 de novembro, no espaço Hakka. Os mais 
de 400 participantes, incluindo representan-
tes das escolas que receberam o programa 
neste ano, assistiram a uma apresentação 
de Slam, uma competição de poesias autorais, 
e ao show de Rap do grupo OZ Guarani.  
Também tiveram a oportunidade de ouvir  
uma fala emocionante da escritora indígena 
Auritha Tabajara. 

Confira algumas fotos:  

Se você tirou foto do evento de encerramento, aproveite para publicar no nosso grupo de voluntários no Facebook. 

Espírito Santo:  3, 6, 7 e 8 e São Paulo: 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11 e 12  
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https://www.facebook.com/groups/estudarvaleapena/


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

“A educação é minha paixão número um.  
Um dia ainda vou ser professor.” 
 
Antes do Estudar Vale a Pena, já fazia ação voluntária. 
Sou de Araçatuba e fiz faculdade de Engenharia Elétrica, 
em Ilha Solteira, onde, com a igreja, ajudava pessoas em 
situação de rua. Quando vim para São Paulo, em janeiro 
deste ano, busquei outras ações e comecei a trabalhar 
como voluntário no cursinho “Preparando o Futuro”, nas 
ONGs Eco Lar e Gas. 

No “Preparando o Futuro”, um cursinho popular que ajuda 
jovens carentes, dou aula. A educação é minha paixão 
número um. E um dia ainda vou ser professor. 

Quando comecei a estagiar no Itaú Seguros, no  
começo deste ano, conheci o Estudar Vale a Pena e  
logo quis participar. Na formação, fiquei sabendo que 
seriam só dois dias de atuação. Então me inscrevi para 
atuar em mais de uma escola. Acabei atuando em três 
escolas. Foi apaixonante. 

“Se a gente não escolhe o caminho certo,  
independente de onde esteja, vai ter que  
lutar do mesmo jeito.” 
 
Estou no Instituto Unibanco há quase quatro anos e esse 
foi o primeiro ano que atuei como voluntária no Estudar 
Vale a Pena. Sou pedagoga de formação e já tinha atuado 
em escolas, mas como coordenadora e supervisora.  
Em sala de aula, só estive no início da carreira mesmo. 
Então, voltar foi demais, foi emocionante.

Wesley Muller 
Oliveira Viana 

Voluntário do 
Estudar Vale a Pena 
em São Paulo

Numa das escolas, conheci o Moisés. Ele estava com  
cara de quem não queria nada; perguntei o nome dele,  
fui ignorado, insisti e nada. Comecei a conversar com  
o professor da sala e o Moisés se aproximou e começamos  
a conversar. Descobri que ele é absurdamente inteligente, 
com um grande conhecimento em TI e segurança da 
informação. E ainda continuamos com contato. Ele me 
disse que não costuma dar muita atenção quando as 
pessoas vão à escola, pois é sempre mais do mesmo, mas  
que eu consegui incentivá-lo.

Eu me enxerguei nos alunos das escolas em que atuei, 
pois também estudei em escola de periferia, com índice 
bem baixo de aprendizagem. Mas tive professores que 
me incentivaram e motivaram e acabei entrando na 
UNESP. Foi bem difícil, mas consegui terminar.

Os estudantes têm uma capacidade imensa, mas temos 
sempre que falar “você pode”. A falta de oportunidade 
faz com que tudo seja mais difícil para esses jovens. E 
quando eles ouvem a nossa história, isso muda. Os  
olhinhos deles brilham nesse momento.  

Muitos voluntários têm uma experiência de vida igual a 
desses estudantes, o que facilita a identificação.  
Eles contam que estudaram em escola pública, como 
correram atrás do sonho e como conseguiram ‘chegar lá’.

No meu caso, fiquei pensando o que iria contar para 
esses jovens, pois não tive infância pobre e estudei em 
escola e faculdade particulares. Então, resolvi mostrar 
que mesmo quando temos as coisas mais fáceis, temos 
que fazer bom proveito disso, pois, mesmo diante das 
oportunidades que tive, fui uma aluna mediana. Tive  
que me esforçar mais e correr atrás do que eu queria. Se a 
gente não escolhe o caminho certo, independentemente 
de onde esteja, vai ter que lutar do mesmo jeito.

Larissa  
Venuto Braga

Voluntária do  
Estudar Vale a Pena  
no Espírito Santo



#FICAADICA    

Dia Internacional do Voluntariado

O dia 05 de dezembro foi escolhido pela ONU  
como o Dia Internacional do Voluntariado. Essa  
foi uma forma encontrada pela Organização para 
reconhecer a importância da ação voluntária  
em prol de uma sociedade mais solidária.

Entre outras definições, em 2000, a ONU  
estabeleceu oito objetivos para o milênio 
referente ao voluntariado. São eles: 
1 - Erradicar a extrema pobreza e a fome;
2 - Atingir o ensino básico universal;
3 - Promover a igualdade entre os sexos  
 e a autonomia das mulheres;
4 - Reduzir a mortalidade infantil;

NOSSAS PRODUÇÕES 

Preparação para o mundo do trabalho

Estar mais preparado para o mercado de trabalho é 
o que o jovem estudante brasileiro espera alcançar, 
principalmente, na escola. E este desejo é algo que 
está previsto na Constituição Federal e na Lei de  
Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

Uma pesquisa do Porvir (site de notícias sobre educa-
ção que faz parte do Instituto Inspirare), com 132 mil 
estudantes e ex-estudantes de todo o Brasil, mostra 
que, para 32% deles, preparar-se para o mundo do 
trabalho os tornaria mais felizes em relação à escola. 
A mesma quantidade afirmou que seria mais feliz se 
estivesse preparada para o vestibular e para o Enem.

5 - Melhorar a saúde materna;
6 - Combater o HIV, a malária e outras doenças;
7 - Garantir a sustentabilidade ambiental;
8 - Estabelecer uma parceria mundial  
 para o desenvolvimento.

Muito obrigado a você, voluntário do Estudar Vale  
a Pena, que faz parte dessa rede de solidariedade, 
acredita e luta por um mundo melhor.

Em 2019, o EVP te espera novamente para 
incentivar os jovens estudantes do Ensino Médio 
das escolas públicas a continuarem seus estudos 
e a acreditarem em seus sonhos.

Fique ligado nos outros canais de comunicação 
do EVP (Facebook, e-mail e SMS) para saber mais  
informações sobre como atuar no programa em 2019.

Quer saber mais 
sobre o assunto?  
Acesse o boletim 
Aprendizagem  
em Foco.  

ACONTECE NO EVP   

Estudar Vale a Pena: balanço de 2018

2018 está chegando ao fim. Por isso, chegou a hora 
de fazer um balanço do Estudar Vale a Pena neste 
ano e comemorar os resultados alcançados.

Ao todo, considerando as ações realizadas em  
São Paulo e no Espírito Santo, os voluntários do  
EVP atuaram em 53 escolas e estiveram juntos  
de 224 turmas. Isso significa que quase 5 mil  
estudantes de Ensino Médio da rede pública 
foram impactados pelas ações do programa. 

Para alcançar esses números, o EVP contou com a 
atuação de mais de 787 voluntários em sala de aula.

Formação 2018

https://educacao.uol.com.br/datas-comemorativas/1205---dia-internacional-do-voluntario.htm
https://www.facebook.com/groups/estudarvaleapena/
https://www.institutounibanco.org.br/aprendizagem-em-foco/44/
https://www.institutounibanco.org.br/aprendizagem-em-foco/44/

