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“Todo o meu interesse começou quando eu vi que a 
equipe de robótica do colégio chegaria ao fim, pois nosso 
mentor não poderia mais dar continuidade... Diante de 
toda essa situação, comecei a me imaginar continuando 
as aulas pela equipe. Por que não tentar despertar amor e 
interesse pela Robótica Educacional em outras pessoas, 
igual foi despertado em mim?! 
Tive o prazer de ter minha ideia aprovada pelo Ronnie 
Zanatta – “paizão” para todos os membros da equipe – 
Em seguida, conversei com a Eunice (Coordenadora do 
Comunidade Escola no CAIC), que também disse sim ao 
“meu plano”. Comecei a aplicar as aulas aos sábados. 
Desde o começo eu não pensei em remuneração alguma! 
Queria fazer isso por amor, não por dinheiro. Sou paga 
com o reconhecimento de cada um em relação ao meu 
trabalho e ser voluntária é isso!” 

Jennifer Vilela 
(Voluntária de Robótica) 

 
 

 

 
 

 
“Ser voluntário é ter uma oportunidade de ajudar as 
pessoas de acordo com os conhecimentos que possuo. 
Também, servir de exemplo para crianças, adultos e 
principalmente adolescentes a ter uma atividade fora do 
seu padrão de vida (rotina). 
É um prazer enorme participar do Projeto Comunidade 
Escola sabendo que estou ajudando professores, 
coordenadores, alunos e pais que aqui frequentam. 
O reconhecimento que ganho é imenso e a recompensa é 
ver o sorriso no rosto de cada pessoa que recebe a minha 
ajuda”. 
 

Paulo Ricardo Alves dos Santos 
(Voluntário de Xadrez e Recreação) 
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“Ser voluntário é fazer algo por amor, é querer mudar o 
mundo e por a mão na massa indo à luta” 
 
 

Rudimar de Lara Catira 
(Voluntário Oficina de Grafite) 

 

 

 
“Ser voluntário é poder dedicar seu tempo a fazer algo 
que gosta, e, com isso, ampliar o seu desenvolvimento e o 
das outras pessoas.” 
 
 

Bruno Vinicius Farias Kusminski 
(Voluntário Oficina de Grafite) 

 

 

 
“Ser voluntário é abrir os olhos e enxergar outros 
horizontes... Mostrar para o mundo que sonhamos com 
uma nação melhor”. 
 

Wesley Murilo 
(Voluntário Oficina de Teatro) 

 


