
 

INSTITUTO CORRIDA AMIGA | REUNIÃO GERAL   
Dezembro 

 

05 dezembro 2018 / 19h LOCAL: Canto Cidadão 

Parte II Reunião Geral  
 

 

PRESENTES   

Mity, Silvia, Aryana, Myllena, Renato, Bruno, Lucas, Marina Izeppe,                 

Marcelo Pereira, Lucilene Pedro, Isabela Mello, João Vitor 

INFORMES 
- Feliz dia do voluntariado!!!!  
- Atividade 15/12 das 11h00 às 15h00, no Clube Alto de Pinheiros 

- R. Guerra Junqueiro, 115 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP 
- Convite enviado formalmente pelo Wellington Drs. da Alegria  
- Convidar Voluntários 

- Esta ação ocorrerá de duas maneiras: a) Uma feira, onde cada 
organização terá garantido um espaço para expor seu material e 
interagir com o público, no Corredor Cultural, na entrada do 
clube; b) Uma apresentação de 5 a 10 minutos (inspirada no 
modelo TEDx) para contar sua história, missão e projetos. 

 



 

- Neste mesmo dia, teremos atividades culturais e esportivas de 
final de ano, portanto, esperamos um grande público circulando 
pelo clube. 
- Cada organização terá oportunidade de angariar voluntários, 
doações e, principalmente, interagir com a comunidade da região 
que frequenta o clube. 

 
- Em fevereiro retornaremos com as atividades.  

- Entre os dias 22/12 e 06/01 estaremos de férias.  
 

- Vaga para Estágio em 2019 

 
 
 

- Marina Pereira/Grupo Terra - Integrar Ações com a Corrida Amiga. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PAUTA 
 

Balanço geral 2018 
 
Estatísticas de 2018 (Abril à Dezembro) 

Resultados 

Total de Inscrições Feitas  405 

Total de Atuação dos 
Voluntários  

313 

Total de Faltas  92 

Total de Pessoas Atingidas  13.991 

Total de Atividades  84 

Total de KM percorridos  19.004,6 

Total de Horas.  200h10min 

 
 

Quem Atuou e/ou Respondeu os Últimos 3 meses de Atividades.  

TOTAL VOLUNTÁRIOS (57) 
Responderam 3 últimos 
meses de atividade 

Atuaram em alguma 
atividade desde Outubro 

Março (23)  39,13% (9)  26,09% (6) 
Agosto (19)  42,11% (8)  47,37% (9) 
Outubro (15)  80% (12)  86,67% (13) 

 
Tabela Referente aos Últimos 3 Meses de Atividades.  

Mês  Responderam  Atuaram 
Não puderam 

atuar 
Não responderam 

Outubro  35  20  15  22 
Novembro  35  27  8  22 
Dezembro  27  14  13  30 

 
- Quem atuou em 2018 -> continuidade 2019 
- Mais atividades aos sábados/Fora do horário comercial 
- Retorno do estágio voluntário - Tivemos apenas da PUC 

 
 
Percepções e sugestões dos voluntários 

- Isabela:  
- Muito difícil fazer contatos com escolas no sábado 
(declarações, autorizações) -  acompanha os bastidores e sabe o 
quanto é complicado  
- Alternativa por conta da falta de autorização: Bonde a pé 
dentro da escola - Para as crianças mostrarem a escola. 

- Mity:  

 



 

- Não realização da atividade por conta de chuva - duas 
atividades, pois era bonde cultural até a Casa da Dona Yayá  

- João:  
- LAC - esqueceu de dar a autorização para as crianças - ideia 
de fazer apresentação da Corrida Amiga e Bonde com Voluntários. 

- Myllena:  
- Virada da Educação (Ângelo Martino): bonde de “criança” que 
virou bonde “de adultos”   

- Luciene:  
- projeto Quixote - verificar sistema de gestão de voluntariado  

- Isabela:  
- mensagens são suficientes - abordagem é boa via whatsapp e 
email  

- João:  
- contato muito bom por whatsapp. O cidadão pro-mundo tem um 
grupo no whatsapp. É muito bom para caronas, trocar informações 
etc.  
- grupo fixo? ou grupo por atividade? (temos que encontrar a 
melhor solução para o nosso contexto.  
 

 
Perspectivas 2019  

- Fomos contemplados na Lei de Incentivo (Ministério do Esporte) 
- estamos na fase de captação de recursos 

- Iniciaremos atividades com a APAE (Expedições Urbanas) 
- The Daily Mile (possivelmente começar nas escolas) 
- 22ºFestival do japão: voluntários bilíngues 

- bondes a pé do metrô jabaquara ao espaço SP expo (1,2 km)   
 
Melhorias nas metodologias 
Twister da Mobilidade a Pé  
Jogo da Memória  
 
Eventos de capacitação dos voluntários 
que tal começarmos a divulgar eventos de capacitação? 
 
 

 

https://thedailymile.co.uk/

