
COMO IMPACTAMOS E  
FOMOS IMPACTADOS 

EM 2019 



Baita ano! 



Voluntários  



Reuniões na Base 

650+ 
voluntários 

presentes em 
reuniões 

100+  
novos 

brotinhos 



Participação dos voluntários na observação de 
habilidades socioemocionais 



Aprendizados  



Habilidades socioemocionais 

Autoconsciência:  
reconhecer, nomear e 
controlar sentimentos. 

Colaboração/cooperação: 
Relacionar-se com o outro de 

forma a produzir em conjunto. 

Empatia:  
Conseguir identificar 

sentimentos dos outros, se 
colocar no lugar e sentir com 
o outro e, por fim, agir em 
relação aos sentimentos do 

outro com o objetivo de 
ajudá-lo. 

Criatividade:  
Variar estratégias, reordenar 

e arranjar estímulos já 
conhecidos para construir 
ideias, projetos e resolver 
problemas, conseguindo 
estabelecer combinações 

novas e resultados eficazes.  

Pensamento crítico:  
Engloba raciocínio, tomada de decisão, 

criatividade e resolução de problemas. Para 
pensar, precisa-se de atenção e decisão, no 

sentido de perceber ideias, estímulos, 
possibilidades de respostas e escolher qual 

caminho percorrer. – avaliar situações e tomar 
decisões considerando eticamente o objetivo 
(as consequências de longo prazo, a relação 
com os indivíduos, com o meio ambiente). 

Autocontrole:  
Colocar emoções a serviço de uma 

meta é essencial para centrar a 
atenção; para automotivação; controle 

e criatividade. Autocontrole 
emocional: saber adiar satisfação e 

conter impulsividade. Conseguir abrir 
mão de algo imediato para cumprir 

objetivo de mais longo prazo. 
Capacidade de entrar em fluxo 



Avaliação geral de observação 



Avaliação geral pelo forms 



Observação direta x Forms 

De maneira geral nota-se que há 
uma tendência à avaliações mais 
negativas vinda dos voluntários 

que respondem o forms, enquanto 
que pela observação direta há 

mais avaliações positivas. 

Hipótese: voluntários do impacto 
observam o tempo todo, 

voluntários que completam o 
forms anotam depois da atividade 

o que mais chamou atenção. 
 



Para quais habilidades mais estamos 
olhando 

Em números 
absolutos, 

Colaboração e 
Autocontrole 

foram as HSE’s 
que mais 

observamos 



Quais habilidades estão mais desenvolvidas 

Empatia e 
Criatividade 

foram as HSE’s 
com melhor 

desempenho! 

Podemos olhar 
para atividades 
que trabalham 

Autoconsciência e 
Autocontrole 


