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O QUE É O SERVIÇO VOLUNTÁRIO? 

O serviço voluntário é atividade não remunerada 
prestada por pessoa física, empresas, instituições 
públicas ou privadas a entidade pública de qualquer 
natureza, que tenha objetivos cívicos, culturais, 
educacionais, científicos, recreativos ou de 
assistência social.  



QUEM PODE SOLICITAR UM VOLUNTÁRIO? 

A adesão das escolas ao Programa Voluntariado na 
Educação deverá ser solicitada exclusivamente pelo 
Diretor Escolar*. 
 

* A escola que por algum motivo esteja sem Diretor Escolar, poderá 
solicitar à superintendente regional de sua jurisdição que requeira 
a adesão ao Programa Voluntariado na Educação. 



QUAIS SERVIÇOS POSSO SOLICITAR? 

O serviço voluntário a ser desempenhado nas 
unidades escolares públicas estaduais terá 
finalidades educacionais, cívicas, culturais, 
científicas, recreativas ou de assistência social e 
deverá respeitar as seguintes linhas de atuação: 
 
I- melhoria da aprendizagem; 
II- redução do abandono e evasão escolar.  



QUAIS SERVIÇOS POSSO SOLICITAR? 

Fica proibida ao voluntariado a prática de qualquer 
tipo de comércio de produtos e serviços nas 

Unidades Escolares. 



QUERO SOLICITAR UM SERVIÇO VOLUNTÁRIO, O 
QUE DEVO FAZER ? 



• Acessar a aba do Programa de Voluntariado no 
menu do site da SEDU: www.sedu.es.gov.br; 

• Clicando no link de cadastro no qual será 
direcionado para a Plataforma Digital da 
Spreading. 

QUERO SOLICITAR UM SERVIÇO VOLUNTÁRIO, O 
QUE DEVO FAZER ? 



PLATAFORMA DIGITAL SPREADING  

Na página 
inicial clique no 

menu 
“CADASTRE-SE” 



PLATAFORMA DIGITAL SPREADING 

Depois clique 
no botão 
“ESCOLA: 

CADASTRE-SE” 



FICHA DE INSCRIÇÃO 

Preencha todos 
os campos 
obrigatórios 
identificados 

com(*) e clique 
no botão 
“Enviar”. 

 



PLATAFORMA DIGITAL SPREADING 

Retorne ao site 
da Spreading e 
clique no botão 
“SOLICITAR 
ATIVIDADE” 



FICHA DE SOLICITAÇÃO DE ATIVIDADE 

Preencha todos 
os campos 
obrigatórios 
identificados 

com(*), insira o 
Plano de 

Eventos e clique 
em “Enviar”. 

 



AGUARDE! 

A Spreading entrará em contato com a devolutiva 
de sua solicitação. 



ENTENDA AS ETAPAS 

O diretor escolar e o 
voluntário fazem o 
cadastro na plataforma 
digital Spreading 

A Spreading  
selecionará um 
voluntário de acordo 
com a demanda da 
escola e encaminhará à 
Comissão Escolar 

A Comissão Escolar fará 
a Seleção dos 
voluntários (Análise de 
documentos, Currículo e 
Entrevista) e 
encaminhará um parecer 
à Comissão SEDU por 
meio de link específico 
no site da SEDU 

Comissão SEDU avalia 
e valida a seleção, o 
parecer e o plano de 
eventos , firma o 
Termo de Adesão 
conforme anexo único 
da portaria 093-R, e 
encaminha à 
Comissão Escolar 

Monitoramento - SREs e 
SEDU Central 

Após a realização da 
atividade ocorre a 
avaliação 360° - via 
plataforma digital 
Spreading 
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