




TribosTribos
Voluntariado nas EscolasVoluntariado nas Escolas

Tribos é uma ação de mobilização social feita por jovens 
que querem transformar a realidade. Eles se reúnem, 
escolhem uma Trilha e fazem ações voluntárias na 
comunidade, contribuindo para uma sociedade com 
atitude voluntária.



O Programa Tribos é voltado para estudantes,  a partir de 
4 anos de idade, das Escolas Públicas, Particulares e 
Entidades Sociais. Os participantes de Tribos podem 
realizar até quatro ações voluntárias durante o ano, em 
uma Entidade Social, na Comunidade, ou na própria 
Escola. 



Basta escolher uma trilha, dentre os três temas: meio 
ambiente, cultura e educação para a paz, e iniciar as 
atividades. 



Patrimônio Cultural
Preservação das 
Raízes Culturais

Teatro 
Música
Dança

Fotografia
Jornal 

HQ
Cursos e Oficinas

Reciclagem Lixo

Adoção novos 
estilos de vida

Consciência Uso Água

Proteção Animais

Descarte Lixo Tecnológico

Caminhada pela Paz

Educação no Trânsito

Obrigado, Por favor, 

Desculpe

Respeito às diferenças

Abraço de Graça

Na Praça







O Estudante que inova e provoca transformação em sua 
realidade

Criando 
propostas de 
intervenção 

social (4 
ações)

Mobilizando 
(comunicando) 

outros estudantes e 
pessoas para sua 

causa

Promovendo AÇÕES 
de mudança direta na 

sua escola, 
comunidade, 

sociedade

Empreendedor Social



Empreendedor Social

Pessoa que atua na sociedade como um agente de 
mudança, ou seja, que busca soluções para os problemas 
sociais, inspirando outras a se engajarem em torno de 
uma causa em comum.

Tem como principal objetivo melhorar a vida de outras 
pessoas, através de ações criativas e inovadoras, 
buscando recursos (humanos, materiais e econômicos) 
para sua causa.



Em um mundo cada vez mais individualista, a realização 
do trabalho voluntário é o incentivo necessário para que 
as crianças e os adolescentes cresçam desenvolvendo o 
espírito de solidariedade, humanidade e compaixão para 
com o próximo. O que permite que desenvolvam-se 
enquanto protagonistas de suas vidas e na sociedade, 
com atitude participativa e espírito empreendedor.



São necessários os seguintes documentos:

* Autorização de uso de imagem
* Autorização do Trabalho do Menor
* Mapa da Trilha 

Além da documentação, é necessária a escolha de um 
orientador para TRIBO, que pode ser tanto um 
professor, como alguém da família.



Divulgue aos seus alunos e inscreva a sua Escola!

www.parceirosvoluntarios.org.br/tribos 



Em 2016 recebemos inscrições das Escolas 
Municipais de Caxias do Sul:

 EMEF Alberto Pasqualini
 EMEF Afonso Secco
 EMEF Dolaimes Stedile Angeli - CAIC
 EMEF Luiz Antunes
 EMEF São Vicente de Paulo





Rua Ítalo Victor Bersani, 1134 – Junto à CIC

Telefones: 3218.8085 ou 3218.8084

E-mail: coordenacao@parceiros.org.br

Unidade Parceiros VoluntáriosUnidade Parceiros Voluntários
Caxias do SulCaxias do Sul



Ser voluntário é Ser voluntário é 
acreditar que a acreditar que a 

transformação da transformação da 
realidade é possível!!realidade é possível!!

Junte-se a nós e Junte-se a nós e 
faça a diferença!!!faça a diferença!!! 
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