PROGRAMA MYRA 2018 . VOLUNTÁRIOS 2018
Inscreva-se aqui: http://programamyra.org/gestao/inscricao

O QUE É PRECISO PARA SER UM VOLUNTÁRIO MYRA
> Quem pode ser voluntário do Programa Myra?
Qualquer pessoa pode ser voluntária do Programa Myra, basta saber ler em português e ter vontade de
acompanhar a evolução escolar de uma criança.

> O que o Programa Myra espera dos voluntários?
Que eles estimulem e apoiem o desenvolvimento da competência leitora das crianças participantes do
Programa Myra, estabelecendo uma relação de um para um, e construindo diversos diálogos entre o texto,
outros livros e vivências.

> Os voluntários devem ter alguma formação prévia para atuar?
Não. A equipe da Comunidade Educativa CEDAC é responsável pela formação dos voluntários e pelo suporte
pedagógico para sua atuação durante o ano. Além dos Encontros de Formação (Formação Inicial e Encontros
de Acompanhamento), os voluntários poderão contar com o apoio das formadoras do Programa Myra para
tirar eventuais dúvidas no decorrer do trabalho.

> Qual é a disponibilidade de tempo esperada dos voluntários?
Os voluntários deverão comprometer-se com a participação, organizando sua agenda para atuar,
semanalmente, em uma escola indicada pelo programa. Além disso, é fundamental a participação nos
Encontros de Formação.
Atividade

Carga Horária

Data provável

Objetivo

Formação inicial

4h30

Final de março

Discutir a importância do
papel de um tutor, assim
como diversas estratégias e
recursos para o trabalho de
leitura.

Encontros de Formação

Três encontros de 2h cada ao
longo do ano

Julho, setembro e novembro

Oferecer suporte pedagógico
ao trabalho realizado pelos
voluntários

Oficinas de leitura das
escolas

1h por semana

De abril a novembro (com
exceção de julho – férias
escolares)

Realizar leituras com os
estudantes selecionados

IMPORTANTE: Os voluntários que tiverem duas faltas consecutivas e não justificadas no Programa serão
automaticamente desvinculados.
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> Os voluntários recebem certificado?
Sim. No final do ano, os voluntários receberão um certificado, com as horas de formação e atuação
detalhadas, que poderá ser usado para efeito de comprovação do trabalho.

Agora que você já sabe o que é preciso para ser um VOLUNTÁRIO MYRA, faça a sua inscrição e venha fazer
parte da nossa rede pela leitura!

FICHA DE INSCRIÇÃO DO VOLUNTÁRIO: http://programamyra.org/gestao/inscricao
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