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Welcome!  Bem-vindos! 

Este é um guia para comissões executivas, coordenadores de festas e voluntários.  
Por favor leiam com atenção, compareçam as reuniões e comuniquem a comunidade o andamento da 
organização sempre que possível.  

Regras e funcionamento das festas comunitárias da ABRASSO. 

A festas comunitárias da ABRASSO são gerenciadas pela comissão executiva atual da ABRASSO, 
coordenadas pelo coordenador de festa e executadas pelos voluntários.  

Objetivos 
As festas comunitárias apoiadas pela ABRASSO têm como principal objetivo oferecer um espaço social 
de confraternização entre membros e famílias da comunidade brasileira de Brisbane.  
Essas festas visam: 

a) unir a comunidade em torno de objetivos em comum; 
b) envolver a família na criação, execução e participação de eventos culturais e linguísticos; 
c) promover a língua e cultura brasileira na Austrália; 
d) apoiar a felicidade, o bem-estar e diversão em família; 
e) oferecer um espaço de divulgação de profissionais de diversas áreas envolvidos com a língua e 

cultura brasileira; 
f) arrecadar fundos para a manutenção e funcionamento da ABRASSO e para atividades 

promovidas pela ABRASSO de interesse comum da comunidade. 

Condição de existência das festas: 
Para que seja possível começar a divulgar as festas comunitárias, é necessário que haja: 

• um public liability em dia da ABRASSO; 

• um coordenador de voluntários responsável por cada festa; 

• no mínimo 10 voluntários (para cada 150 convidados, estimativa) responsáveis e comprometidos 
com a organização prévia, com o andamento e com a arrumação antes de depois da festa; 

• fundos suficientes para o pagamento antecipado do espaço e gastos com a festa; 

• pelo menos uma equipe de música, decoração, e comida e bebida.  

• caso uma equipe não tenha suficiente voluntários, essa função não existirá ou será terceirizada 
e os custos repassados ao valor dos ingressos. 

• a venda mínima de convites, uma semana antes da festa acontecer, para cobrir os custos com 
local, seguro e gastos com as festas. Caso esse número mínimo não seja atingido, a festa pode 
ser cancelada e o dinheiro dos ingressos restituídos. 

Datas 
• As festas de 2020 são:  

✓ 29/02 – III Carnaval-Mirim 
✓ 10/05 – Mothers Day lunch 
✓ 27/06 – IV June Brazilian Festival/Festa Junina 
✓ 06/09 – Fathers Day lunch 
✓ 17/10 – III Brazilian Children’s Day 

• Dias de reuniões entre comissão executiva, voluntários e coordenador de festas. 
✓ Carnaval – 10/feb. 
✓ Dia das maes – 27/abr. 
✓ Festa Junina – 8/jun. 
✓ Dia dos pais – 17/ago. 
✓ Dia das criancas – 12/out. 

 

  



 

 

Funções de executores 
As funções de cada parte executora da festa são as seguintes: 

A comissão executiva:  
• Reservar os halls de festas no início do ano; 
• Definir os fundos disponíveis para as festas juntamente com o tesoureiro da ABRASSO; 

• Fazer o discurso de abertura de cada festa 

• Fazer pagamentos de gastos com a festa ou reembolsar o coordenador de festas dos gastos 
com as festas; 

• Conferir a conta de banco atrelada ao Eventbrite/ Trybooking; 

• Garantir que o public liability esteja em dia; 

• Aprovar as decisões tomadas pelo coordenador de festas; 

• Oferecer suporte ao coordenador de evento, quando necessário 

• Aplicar uma enquete de qualidade da festa aos frequentadores, voluntários e coordenadores de 
festa. 

• Socializar com a comunidade buscando captar membros da ABRASSO, ao educar e informar 
sobre os benefícios de membros 

O coordenador(a) de festas:  
O coordenador de voluntários, dada a carga de responsabilidade, carga de trabalho e comprometimento 
com a entrega da festa, é a única função remunerada. O coordenador pode ser de uma a três pessoas e o 
montante total pago não varia, ou seja, deve ser dividido entre o numero de coordenadores. O valor é 
definido pela comissão executiva a cada evento ou ano de acordo com o orçamento disponível e pago ate 
duas semanas após a festa. A posição deve ser anunciada duas semanas antes da reunião geral, junto 
com o anuncio de capitação de voluntários. O coordenador de responder aos critérios de seleção 
definidos neste documento pela comissão executiva. 
A pessoa a cumprir essa função deve responder ao seguinte critério de seleção:  

 Demonstrar ter voluntariado em festas passadas da ABRASSO,  

 Demonstrar ser autônoma, proativa, criativa, sociável e comprometida com a entrega de uma 
festa comunitária.   

 Demonstrar Capacidade de comunicar a comissão executiva, voluntários e prestadores de 
serviços de diferentes backgrounds; 

  Demonstrar capacidade de se comunicar em português e inglês com pessoas de diferentes 
backgrounds culturais e linguísticos.  

 Demonstrar certificação para trabalhar com crianças, como Bluecard Paid 

 Apresentar um ABN em nome próprio se quiser receber pelo serviço. 
 
Se não tiver ABN e/ou se tiver Bluecard Volunteer, o serviço não poderá ser remunerado. 

 
O coordenador reportará à e contará com o apoio da comissão executiva da ABRASSO para decisões 
financeiras e legais e de voluntários para a execução da festa. Dentre as tarefas de sua responsabilidade, 
o coordenador pode ser quem as executa ou quem coordena voluntários executores. Dentre as tarefas 
de sua responsabilidade estão: 

• Antes da festa:  

 Definir e apresentar um cronograma de trabalho à comissão executiva (ver formulário 
em anexo); 

 Organizar voluntários: recrutamento, reuniões e monitoramento da execução de 
trabalhos,  

 Providenciar pulseirinhas e troco 

 Reportar à comissão executiva o andamento dos trabalhos 

 Mediar a comunicação entre ABRASSO e voluntários; 

 Administrar a página de venda de ingressos (Trybooking ou Eventbrite)  

 Divulgar a festa na mídia social através da página da ABRASSO 

 Contactar empresas, serviços, e associações executores e participantes das festas 
 Coletar patrocínio e rifas 



 

 

 Responder a posts de FB, Instagram e Whatsapp 

 Resolver problemas, contactando a comissão executiva da ABRASSO se necessário; 

 Controlar o orçamento da festa, garantindo que os gastos estejam dentro do orçamento 
disponível 

 Entregar caixas de materiais a voluntários; 

 Verificar validade de licenças e obter permissões necessárias 
• Durante a festa 

 Abrir e fechar o local da festa (eh o responsável pela chave da festa); 

 Responder perguntas sobre a organização e andamento da festa 

 Definir e executar o cronograma da festa 

 Coordenar voluntários 

 Garantir o bom andamento da festa (i.e. lugar, segurança das crianças, sinalização, 
decoração, música, comida etc)  

 Designar responsáveis que se voluntariem no momento, quando necessário 

 Cuidar do material da ABRASSO  

 Garantir que o local esteja limpo antes de fecha-lo 
 Coletar todo o material da ABRASSO 

• Após a festa: 

 Entregar à comissão executiva o relatório de festas, após cada festa (preencher 
formulário online); 

 Criar e distribuir certificados de participação dos voluntários   

 Elaborar um vídeo de agradecimento até uma semana depois da festa 

 Atualizar do inventario de materiais de festa, antes e depois da festa; 

 Entregar o material da ABRASSO para a comissão executiva 

 Apresentar um balanço das arrecadações e gastos ao tesoureiro da ABRASSO; 
o Reportar à ABRASSO a necessidade de se acionar o seguro; 
 

Voluntários 
Os nomes de voluntários podem ser anunciados nas mídias sociais, avisar se não quiser. 
Sugere-se o trabalho de voluntários separado por equipes. Se os voluntários precisarem gastar dinheiro 
com algo relacionado a festa, esse orçamento deve ser aprovado pelo coordenador de evento, que vai 
operar de acordo com o que for aprovado pela comissão executiva.  Entre as responsabilidades dos 
voluntários estão:  

• Organizar sua equipe e materiais antes, durante e depois da festa; 

• Reportar ao coordenador de festas; 

• Estar presente no dia da festa, no horário combinado; 

• Estar presente nas reuniões  

Equipes de voluntários 
As tarefas desempenhadas por cada voluntário são valiosíssimas e incalculáveis. Sem o trabalho de cada 
um deles a festa não aconteceria com a mesma carga de amor, carinho e dedicação. A impressão de 
felicidade que esse gesto deixa na memória de nossos filhos e crianças da nossa comunidade é 
recompensadora.  
 
O dinheiro arrecadado não consegue representar o valor que tem o gesto voluntário, por isso reforçamos 
a ideia de que nossa festa e o que entregamos tem que manter-se no limite da alegria, diversão e 
simplicidade: “Keep it simple and fun” é o nosso lema. Se todos participamos um pouquinho, mantemos 
os custos para todos baixo, não esgotando ninguém e, consequentemente, as festas voltam a se repetir 
ano após ano.  
 
O pouco do dinheiro arrecadado é mantido em contas da ABRASSO, possibilitando as próximas festas 
serem cada vez mais elaboradas ou terceirizada, aliviando a carga de trabalho dos futuros voluntários.  
 

  



 

 

Equipe de decoração:  
• visitar o espaço da festa; 

• definir o tema de decoração; 

• reusar ou reciclar matérias usados em eventos passados;  

• apresentar um plano de decoração ao coordenador de voluntários; 

• providenciar materiais necessários para a execução da função da equipe (contatar o 
coordenador de voluntários caso necessite comprar ou não tenha como conseguir algo);   

• confeccionar objetos de decoração (priorizar o uso de materiais reciclados e já adquiridos); 

• instalar os objetos de decoração; 

• desinstalar os objetos de decoração; 

• guardar, listar e dar à ABRASSO os objetos de decoração remanescentes (após a festa); 
• reportar danos ou perdas de objetos de decoração. 

Equipe de música: 
• Definir se vai ser música ao vivo ou som mecânico; 

• Providenciar sistema de som (emprestado, alugado ou comprado); 

• Definir um playlist ou o repertório musical; 
• Contatar e pagar os músicos contratados (comunicar o coordenador de voluntários); 

• Instalar e desinstalar o sistema de som; 

• Cuidar do sistema de som durante a festa; 

• Administrar o uso do microfone e comunicados durante a festa. 

Equipe de venda de ingressos e portaria:  
• Comprar e distribuir pulseiras;  

• imprimir a lista de convidados (obtê-la com coordenador de voluntários);  

• controlar a entrada dos convidados e pagamentos na hora da festa; 

• passar o dinheiro coletado ao coordenador de voluntários. 

Equipe de comida: 
• Definir como será articulada a comida durante a festa: convidados trazem um prato, a comida 

será terceirizada ou confeccionaremos a comida e venderemos no local da festa? 

• Levar troco se forem vender. 

• Administrar as decisões em relação a comida: contratar ou contatar as pessoas envolvidas; 
comprar ingredientes e/ou comidas; fazer uma mensagem aos convidados informando sobre a 
comida; 

• Garantir opções gluten free, nuts free, lactose free, vegetariano e vegano; 

• Arrumar o espaço de comida com decoração e acessórios (toalhas, copos, talheres, pratos, 
tupewares e o que mais for necessário); 

• Manter o local da comida sem lixo e limpo durante a festa; 

• Recolher, jogar ou doar a comida restante no final da festa; 

• Se responsabilizar com a elaboração e venda da comida (caso decidam vender). Neste caso uma 
porcentagem da venda deve ser negociada com a ABRASSO e outra usada para pagar o trabalho 
de cozinhar; 

• Conseguir autorização de vendas de alimentos, caso decidam vender; 

• Dispor na mesa informativos sobre alimentos com fatores alérgicos ou nome de quem trouxe a 
comida.  

Equipe de bebida: 
• Definir bebidas a serem vendidas (não alcoólicas) e preços (em geral guaraná é AU$4 e suco 

AU$3); 

• Não permitir que entrem bebidas além de água por convidados das festas; 

• Definir como será organizada a venda das bebidas (responsáveis pela venda e pelo caixa); 

• Levar troco para abrir o caixa; 

• Comprar gelo, copos, bebidas, etc.; 

• Confeccionar materiais relacionados a venda (cartaz, fichas etc.); 

• Trazer utensílios necessários: geleira, produtos de limpeza etc. 



 

 

• Fechar o caixa no final da festa e entregar o montante total arrecadado ao coordenador de 
voluntários junto com a lista de vendas; 

• Guardar e contar as bebidas restantes, entregar ao coordenador de voluntários; 

• Limpar o espaço de venda de bebidas.  

Equipe de atividades infantis: 
• Definir atividades infantis; 

• Providenciar todo o material necessário para o desenvolvimento das atividades; 

• Confeccionar materiais de uso para as atividades; 

• Conduzir as atividades durante a festa; 

• Coordenar as crianças durante as atividades; 

• Definir um cronograma de atividades dentro do tempo de festa; 
• Organizar as atividades por faixa etária; 

• Providenciar prendas, se decidirem ter prendas; 

• Montar e desmontar os stands de atividades; 

• Guardar e listar os materiais remanescentes e entregá-los ao coordenador de voluntários; 

• Limpar as sujeiras geradas pelas atividades. 

• Fazer e imprimir cartazes comunicativos relativos a sua função. 

Equipe de arrumação: 
• Auxiliar todas as equipes durante a festa; 

• Substituir membros das equipes que faltarem no dia; 

• Auxiliar as equipes com a mão-de-obra na montagem da festa (decoração, stand de vendas, 
portaria, sistema de som, stands de atividades infantis); 

• Limpar e arrumar o espaço, mantendo-o sempre limpo; 

• Contribuir com objetos de montagem e limpeza (ex. escada, blower, aspirador, produtos de 
limpeza, rodo e pano de chão etc). 

Equipe de marketing: 
• Confeccionar material de marketing; 

• Postar o material de marketing; 

• Fazer evento no facebook e divulgar o evento em mídias sociais; 

• Filmar e fotografar a festa; 

• Passar as fotos e vídeos ao coordenador de voluntários; 

• Se possível, editar um vídeo de 30segundos a 1h30minuto pós-festa; 
• Enviar o vídeo editado ao coordenador de voluntários. 

Equipe de rifa e patrocínio: 
• Elaborar cartas de pedidos de doação e patrocínio; 

• Buscar rifas e patrocínio em comércios locais da comunidade 

• Coletar as rifas e contatos de recuperação de rifa 
• Vender as rifas no dia da festa; 

• Fazer sorteio das rifas; 

• Anunciar no Facebook e Instagram os ganhadores 

• Distribuir as rifas aos ganhadores 

• Comprar produtos necessários com os cartões de supermercado conseguidos 

Agradecimento  
Como gesto de agradecimento todos os envolvidos (comissão executiva, coordenador e voluntários) na 
festa terão seus convites gratuitos (a família continuara pagante), e um certificado de participação ao 
final da festa. A entrada gratuita será apenas aos voluntários que trabalharem antes, durante e depois da 
festa.  Ganharão um certificado apenas os voluntários assignados nas equipes que assinarem a lista de 
presença durante festa. 

  



 

 

Informação sobre as festas 

Carnaval 2020 
24/jan. - Anuncio da vaga de coordenador, voluntários e patrocinadores (open call) 
27/jan. – Reunião geral da ABRASSO: definir detalhes da festa entre comissão executiva e coordenador 
de festas 
10/fev. – Reunião com todos: comissão executiva, coordenador de festas e equipes de voluntários, 8pm, 
por Skype 
29/fev. – Dia da festa, de 3pm a 8pm. 

Cronograma: 
✓ Local de encontro: as 2:50pm, 212 Ashgrove Avenue, ASHGROVE QLD 4060 
✓ Trazer materiais de trabalho e da tua equipe. 
✓ 3pm  - Encontro de todos os voluntários e coordenadores, montagem do espaço  
✓ 4pm  - Abrem as portas aos convidados 
✓ 4:30pm - Música inicia  
✓ 7pm - Limpeza inicia  
✓ 8pm Hall fecha  

Ordem de montagem: 
✓ Decoração do salão e música: escada, pregador, fitas adesivas, bluetags, tesoura, caneta, papel 
✓ Mesas de comida: toalhas (tem mesas e cadeiras no local) 
✓ Colocar bebidas na geladeira: bebidas, gelo, copos, guardanapo, caixa com troco (e caderninho) 
✓ Colocar placas indicando entrada, lixo, banheiro, bebidas, comidas 
✓ Distribuir cadeiras pelo salão  
✓ Montar cantinhos de atividades para crianças 
✓ Colocar lista de convidados na entrada e pulseirinhas 

O local de festa 
212 Ashgrove Avenue, ASHGROVE QLD 4060 
Downstairs 

 

 

 



 

 

Upstairs 

 

Inventário das caixas de materiais do carnaval: 
Caixa 1: 

Caixa 2: 

Pasta 1: 

Pasta 2: 

 

  



 

 

Dia das Mães 

Cronograma: 
✓ A definir 

Ordem de montagem: 
✓ A definir 

O local de festa 
A definir 

Inventário das caixas de materiais do dia das mães: 
Ainda não temos material para essa festa. 

 

 

  



 

 

Festa Junina 
22/may. - Anuncio da vaga de coordenador, voluntários e patrocinadores (open call) 
25/may. – Reunião geral da ABRASSO: definir detalhes da festa entre comissão executiva e coordenador 
de festas 
8/jun. – Reunião com todos: comissão executiva, coordenador de festas e equipes de voluntários, 8pm, 
por Skype 
27/jun. – Dia da festa, de 3pm a 8pm. 

Cronograma: 
✓ Local de encontro: as 2:50pm, 212 Ashgrove Avenue, ASHGROVE QLD 4060 
✓ Trazer materiais de trabalho e da tua equipe. 
✓ 3pm  - Encontro de todos os voluntários e coordenadores, montagem do espaço  
✓ 4pm  - Abrem as portas aos convidados 
✓ 4:30pm - Música inicia  
✓ 7pm - Limpeza inicia  
✓ 8pm Hall fecha  

Ordem de montagem: 
✓ Decoração do salão e música: escada, pregador, fitas adesivas, bluetags, tesoura, caneta, papel 
✓ Mesas de comida: toalhas (tem mesas e cadeiras no local) 
✓ Colocar bebidas na geladeira: bebidas, gelo, copos, guardanapo, caixa com troco (e caderninho) 
✓ Colocar placas indicando entrada, lixo, banheiro, bebidas, comidas 
✓ Distribuir cadeiras pelo salão  
✓ Montar cantinhos de atividades para crianças 
✓ Colocar lista de convidados na entrada e pulseirinhas 

O local de festa 
212 Ashgrove Avenue, ASHGROVE QLD 4060 
Downstairs 

 

 

 

Upstairs 



 

 

 

Inventário das caixas de materiais da festa junina: 
Caixa 1: 

Caixa 2: 

Pasta 1: 

Pasta 2: 

 

  



 

 

Dia dos Pais 

Cronograma: 
✓ A definir 

Ordem de montagem: 
✓ A definir 

O local de festa 
A definir 

Inventário das caixas de materiais do dia das mães: 
Ainda não temos material para essa festa. 

 

 

 

  



 

 

Dia das Crianças 
24/set. - Anuncio da vaga de coordenador, voluntários e patrocinadores (open call) 
28/set. – Reunião geral da ABRASSO: definir detalhes da festa entre comissão executiva e coordenador 
de festas 
12/out. – Reunião com todos: comissão executiva, coordenador de festas e equipes de voluntários, 8pm, 
por Skype 
31/out. – Dia da festa, de 11am a 4pm. 

Cronograma: 
✓ Local de encontro: as 10:50pm, 212 Ashgrove Avenue, ASHGROVE QLD 4060 
✓ Trazer materiais de trabalho e da tua equipe. 
✓ 11am  - Encontro de todos os voluntários e coordenadores, montagem do espaço  
✓ 12pm  - Abrem as portas aos convidados 
✓ 12:30pm – programação inicia  
✓ 3:20pm - Limpeza inicia  
✓ 4pm Hall fecha  

Ordem de montagem: 
✓ Decoração do salão e música: escada, pregador, fitas adesivas, bluetags, tesoura, caneta, papel 
✓ Mesas de comida: toalhas (tem mesas e cadeiras no local) 
✓ Colocar bebidas na geladeira: bebidas, gelo, copos, guardanapo, caixa com troco (e caderninho) 
✓ Colocar placas indicando entrada, lixo, banheiro, bebidas, comidas 
✓ Distribuir cadeiras pelo salão  
✓ Montar cantinhos de atividades para crianças 
✓ Colocar lista de convidados na entrada e pulseirinhas 

O local de festa 
212 Ashgrove Avenue, ASHGROVE QLD 4060 
Downstairs 

 

 

 

Upstairs 



 

 

 

Inventário das caixas de materiais do dia das crianças: 
Caixa 1: 

Caixa 2: 

Pasta 1: 

Pasta 2: 

  



 

 

Formulário de festas: 
Festa: [Comments] 

Dia: [Publish Date] 

Local: [Comments] 

Coordenador: 

Dados pessoais: 
Nome completo ________________________________________________________________________ 
ABN __________________________________________________________________________________ 
Bluecard  ______________________________________________________________________________ 
Email _________________________________________________________________________________ 
Telefone  ______________________________________________________________________________ 
Endereco ______________________________________________________________________________ 
Outros coordenadores e acordos: __________________________________________________________ 
Dados bancários: _______________________________________________________________________ 

Remuneração: 
• Condições: se comprometer a realizar as funções designadas ao coordenador, dentro do prazo 

estabelecido. 

• Valor: AU$ 500 para a entrega da festa (um coordenador) ou AU$600 se forem mais de um 

coordenador (máx. recomendado é três por festa); 

• Data de pagamento: o pagamento será efetivado por cheque da ABRASSO, após a entrega desto 

relatório de festas em até 3 semanas após a festa ou quando o Eventbrite/ Trybooking depositar 

o valor arrecadado na festa; 

• Reembolso: Só será reembolsado os gastos feitos pelo coordenador, mediante apresentação de 

nota fiscal com descrição exata do material adquirido ou serviço prestado. 

Critérios de seleção  
Resposta aos critérios: (marque os quadrinhos que você afirma cumprir com os requisitos, mencione um 
exemplo de quando, onde, função, tarefas e resultados de que você tenha realizado o que se pede – em 
uma linha)  

 Demonstrar ter voluntariado em festas passadas da ABRASSO: (Situation, task, action, results): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 Demonstrar ser autônoma, proativa, criativa, sociável e comprometida com a entrega de uma 
festa comunitária.   
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 Demonstrar Capacidade de comunicar à comissão executiva, voluntários e prestadores de 
serviços de diferentes backgrounds; 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

  Demonstrar capacidade de se comunicar em português e inglês com pessoas de diferentes 
backgrounds culturais e linguísticos.  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 



 

 

 Demonstrar certificação para trabalhar com crianças, como Bluecard Paid 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 Apresentar um ABN em nome próprio se quiser receber pelo serviço. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Cronograma de trabalho  
Anotar as datas/horários em que pretende ter cada tarefa finalizada e entregue: 
Antes da festa:  

• Entregar formulário preenchido à comissão executiva: ____/______/______ 

• Organizar voluntários:  

 Recrutamento (publicar no Facebook e Instagram a lista de atividades voluntarias 
organizada no www.volunteersignup.org) ____/______/______ 

 Reuniões com voluntários para montar as equipes e repassar o trabalho de cada uma 
(anotar no relatório: onde, quando, quem esteve presente)  ____/______/______ e 
____/______/______, por Skype. 

 monitoramento da execução de trabalhos ____/______/______ -____/______/______ 

• Providenciar pulseirinhas e troco____/______/______ 

• Reportar à comissão executiva o andamento dos trabalhos____/______/______ 

• Mediar a comunicação entre ABRASSO e voluntários; 
• Administrar a página de venda de ingressos (Trybooking ou Eventbrite) ____/______/______ 

• Divulgar a festa na mídia social através da página da ABRASSO (agendar publicações) 
____/______/______ 

• Contactar empresas, serviços, e associações executores e participantes das festas 
____/______/______ 

• Coletar patrocínio e rifas____/______/______ 

• Responder a posts de FB, Instagram e Whatsapp ____/______/______ - ____/______/______ 

• Resolver problemas, contactando a comissão executiva da ABRASSO se necessário; 

• Controlar o orçamento da festa, garantindo que os gastos estejam dentro do orçamento 
disponível ____/______/______ 

• Entregar caixas de materiais aos voluntários ____/______/______ 

• Verificar validade de licenças e obter permissões necessárias ____/______/______ 
 
Após a festa: 

• Entregar à comissão executiva o relatório de festas, após cada festa (preencher formulário): 
____/______/______; 

• Criar e distribuir certificados de participação dos voluntários: ____/______/______   

• Elaborar um vídeo de agradecimento até uma semana depois da festa: ____/______/______ 

• Atualizar do inventario de materiais de festa, antes e depois da festa: ____/______/______; 
• Entregar o material da ABRASSO para a comissão executiva: ____/______/______ 

• Apresentar um balanço das arrecadações e gastos ao tesoureiro da ABRASSO: 
____/______/______; 

• Reportar à ABRASSO a necessidade de se acionar o seguro: ____/______/______; 

  

http://www.volunteersignup.org/


 

 

Relatório de Festas 
Este relatório deve ser preenchido pelo coordenador de festas e pelas equipes de voluntários. O 

coordenador de festas deve verificar as informações e assinar a declaração ao final. Este relatório deve 

ser entregue até 2 semanas após a festa à comissão executiva. O pagamento do coordenador de festas é 

realizado após a entrega deste relatório. 

Execução das tarefas de coordenção 
Marque as tarefas executadas, a data e comentários sobre problemas, soluções e/ou resultados. 

• Antes da festa:  

 Definir e apresentar um cronograma de trabalho à comissão executiva 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Organizar voluntários: recrutamento, reuniões e monitoramento da execução de 
trabalhos, 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Providenciar pulseirinhas e troco 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Reportar à comissão executiva o andamento dos trabalhos 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Mediar a comunicação entre ABRASSO e voluntários; 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Administrar a página de venda de ingressos (Trybooking ou Eventbrite) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Divulgar a festa na mídia social através da página da ABRASSO 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Contactar empresas, serviços, e associações executores e participantes das festas 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Coletar patrocínio e rifas 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Responder a posts de FB, Instagram e Whatsapp 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Resolver problemas, contactando a comissão executiva da ABRASSO se necessário; 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Controlar o orçamento da festa, garantindo que os gastos estejam dentro do orçamento 
disponível 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Entregar caixas de materiais a voluntários; 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Verificar validade de licenças e obter permissões necessárias 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 



 

 

• Durante a festa 

 Abrir e fechar o local da festa (eh o responsável pela chave da festa); 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Responder perguntas sobre a organização e andamento da festa 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Definir e executar o cronograma da festa 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Coordenar voluntários 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Garantir o bom andamento da festa (i.e. lugar, segurança das crianças, sinalização, 
decoração, música, comida etc)  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Designar responsáveis que se voluntariem no momento, quando necessário 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Cuidar do material da ABRASSO  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Garantir que o local esteja limpo antes de fecha-lo 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Coletar todo o material da ABRASSO 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

• Após a festa: 

 Entregar à comissão executiva o relatório de festas, após cada festa (preencher 
formulário online); 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Criar e distribuir certificados de participação dos voluntários 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

 Elaborar um vídeo de agradecimento até uma semana depois da festa 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Atualizar do inventario de materiais de festa, antes e depois da festa; 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Entregar o material da ABRASSO para a comissão executiva 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Apresentar um balanço das arrecadações e gastos ao tesoureiro da ABRASSO; 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Reportar à ABRASSO a necessidade de se acionar o seguro; 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  



 

 

Equipe de voluntários 
Equipe de decoração:  

 visitar o espaço da festa; 

 definir o tema de decoração; 

 reusar ou reciclar matérias usados em eventos passados;  

 apresentar um plano de decoração ao coordenador de voluntários; 

 providenciar materiais necessários para a execução da função da equipe (contatar o 
coordenador de voluntários caso necessite comprar ou não tenha como conseguir algo);   

 confeccionar objetos de decoração (priorizar o uso de materiais reciclados e já adquiridos); 

 instalar os objetos de decoração; 

 desinstalar os objetos de decoração; 
 guardar, listar e dar à ABRASSO os objetos de decoração remanescentes (após a festa); 

 reportar danos ou perdas de objetos de decoração. 
 
Nome dos voluntários que participaram no tempo designado a eles e funções desempenhadas: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Nome dos voluntários ausentes: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
Comentários: problemas, soluções e resultados 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Quem preencheu esta parte do relatório: 
Nome: ________________________________________________________________________________ 
Email: ________________________________________________________________________________ 
Telefone: ______________________________________________________________________________ 
 

  



 

 

Equipe de música: 
 Definir se vai ser música ao vivo ou som mecânico; 

 Providenciar sistema de som (emprestado, alugado ou comprado); 

 Definir um playlist ou o repertório musical; 

 Contatar e pagar os músicos contratados (comunicar o coordenador de voluntários); 

 Instalar e desinstalar o sistema de som; 

 Cuidar do sistema de som durante a festa; 

 Administrar o uso do microfone e comunicados durante a festa. 
 

Nome dos voluntários que participaram no tempo designado a eles e funções desempenhadas: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Nome dos voluntários ausentes: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Comentários: problemas, soluções e resultados 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Quem preencheu esta parte do relatório: 
Nome: ________________________________________________________________________________ 
Email: ________________________________________________________________________________ 
Telefone: ______________________________________________________________________________ 
 

  



 

 

Equipe de venda de ingressos e portaria:  
 Comprar e distribuir pulseiras;  

 imprimir a lista de convidados (obtê-la com coordenador de voluntários);  

 controlar a entrada dos convidados e pagamentos na hora da festa; 

 passar o dinheiro coletado ao coordenador de voluntários. 
 
Nome dos voluntários que participaram no tempo designado a eles e funções desempenhadas: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Nome dos voluntários ausentes: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Comentários: problemas, soluções e resultados 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Quem preencheu esta parte do relatório: 
Nome: ________________________________________________________________________________ 
Email: ________________________________________________________________________________ 
Telefone: ______________________________________________________________________________ 
 

  



 

 

Equipe de comida: 
 Definir como será articulada a comida durante a festa: convidados trazem um prato, a comida 

será terceirizada ou confeccionaremos a comida e venderemos no local da festa? 

 Levar troco se forem vender. 

 Administrar as decisões em relação a comida: contratar ou contatar as pessoas envolvidas; 
comprar ingredientes e/ou comidas; fazer uma mensagem aos convidados informando sobre a 
comida; 

 Garantir opções gluten free, nuts free, lactose free, vegetariano e vegano; 

 Arrumar o espaço de comida com decoração e acessórios (toalhas, copos, talheres, pratos, 
tupewares e o que mais for necessário); 

 Manter o local da comida sem lixo e limpo durante a festa; 

 Recolher, jogar ou doar a comida restante no final da festa; 

 Se responsabilizar com a elaboração e venda da comida (caso decidam vender). Neste caso uma 
porcentagem da venda deve ser negociada com a ABRASSO e outra usada para pagar o trabalho 
de cozinhar; 

 Conseguir autorização de vendas de alimentos, caso decidam vender; 

 Dispor na mesa informativos sobre alimentos com fatores alérgicos ou nome de quem trouxe a 
comida.  

 
Nome dos voluntários que participaram no tempo designado a eles e funções desempenhadas: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Nome dos voluntários ausentes: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Comentários: problemas, soluções e resultados 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Quem preencheu esta parte do relatório: 
Nome: ________________________________________________________________________________ 
Email: ________________________________________________________________________________ 
Telefone: ______________________________________________________________________________ 
 



 

 

Equipe de bebida: 
 Definir bebidas a serem vendidas (não alcoólicas) e preços (em geral guaraná é AU$4 e suco 

AU$3); 

 Não permitir que entrem bebidas além de água por convidados das festas; 

 Definir como será organizada a venda das bebidas (responsáveis pela venda e pelo caixa); 

 Levar troco para abrir o caixa; 

 Comprar gelo, copos, bebidas, etc.; 

 Confeccionar materiais relacionados a venda (cartaz, fichas etc.); 

 Trazer utensílios necessários: geleira, produtos de limpeza etc. 

 Fechar o caixa no final da festa e entregar o montante total arrecadado ao coordenador de 
voluntários junto com a lista de vendas; 

 Guardar e contar as bebidas restantes, entregar ao coordenador de voluntários; 

 Limpar o espaço de venda de bebidas.  
 
Nome dos voluntários que participaram no tempo designado a eles e funções desempenhadas: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Nome dos voluntários ausentes: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Comentários: problemas, soluções e resultados 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Quem preencheu esta parte do relatório: 
Nome: ________________________________________________________________________________ 
Email: ________________________________________________________________________________ 
Telefone: ______________________________________________________________________________ 
 

  



 

 

Equipe de atividades infantis: 
 Definir atividades infantis; 

 Providenciar todo o material necessário para o desenvolvimento das atividades; 

 Confeccionar materiais de uso para as atividades; 

 Conduzir as atividades durante a festa; 

 Coordenar as crianças durante as atividades; 

 Definir um cronograma de atividades dentro do tempo de festa; 

 Organizar as atividades por faixa etária; 

 Providenciar prendas, se decidirem ter prendas; 
 Montar e desmontar os stands de atividades; 

 Guardar e listar os materiais remanescentes e entregá-los ao coordenador de voluntários; 

 Limpar as sujeiras geradas pelas atividades. 

 Fazer e imprimir cartazes comunicativos relativos a sua função. 
 
Nome dos voluntários que participaram no tempo designado a eles e funções desempenhadas: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Nome dos voluntários ausentes: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Comentários: problemas, soluções e resultados 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Quem preencheu esta parte do relatório: 
Nome: ________________________________________________________________________________ 
Email: ________________________________________________________________________________ 
Telefone: ______________________________________________________________________________ 
 

  



 

 

Equipe de arrumação: 
 Auxiliar todas as equipes durante a festa; 

 Substituir membros das equipes que faltarem no dia; 

 Auxiliar as equipes com a mão-de-obra na montagem da festa (decoração, stand de vendas, 
portaria, sistema de som, stands de atividades infantis); 

 Limpar e arrumar o espaço, mantendo-o sempre limpo; 

 Contribuir com objetos de montagem e limpeza (ex. escada, blower, aspirador, produtos de 
limpeza, rodo e pano de chão etc). 

 
Nome dos voluntários que participaram no tempo designado a eles e funções desempenhadas: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Nome dos voluntários ausentes: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Comentários: problemas, soluções e resultados 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Quem preencheu esta parte do relatório: 
Nome: ________________________________________________________________________________ 
Email: ________________________________________________________________________________ 
Telefone: ______________________________________________________________________________ 
 

  



 

 

Equipe de marketing: 
 Confeccionar material de marketing; 

 Postar o material de marketing; 

 Fazer evento no facebook e divulgar o evento em mídias sociais; 

 Filmar e fotografar a festa; 

 Passar as fotos e vídeos ao coordenador de voluntários; 

 Se possível, editar um vídeo de 30segundos a 1h30minuto pós-festa; 

 Enviar o vídeo editado ao coordenador de voluntários. 
 
Nome dos voluntários que participaram no tempo designado a eles e funções desempenhadas: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Nome dos voluntários ausentes: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Comentários: problemas, soluções e resultados 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Quem preencheu esta parte do relatório: 
Nome: ________________________________________________________________________________ 
Email: ________________________________________________________________________________ 
Telefone: ______________________________________________________________________________ 
 

  



 

 

Equipe de rifa e patrocínio: 
 Elaborar cartas de pedidos de doação e patrocínio; 

 Buscar rifas e patrocínio em comércios locais da comunidade 

 Coletar as rifas e contatos de recuperação de rifa 

 Vender as rifas no dia da festa; 

 Fazer sorteio das rifas; 

 Anunciar no Facebook e Instagram os ganhadores 

 Distribuir as rifas aos ganhadores 

 Comprar produtos necessários com os cartões de supermercado conseguidos 
 
 
Nome dos voluntários que participaram no tempo designado a eles e funções desempenhadas: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Nome dos voluntários ausentes: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Comentários: problemas, soluções e resultados 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Quem preencheu esta parte do relatório: 
Nome: ________________________________________________________________________________ 
Email: ________________________________________________________________________________ 
Telefone: ______________________________________________________________________________ 
      

---- 

  



 

 

Declaração: 
 

 

Declaro que eu ________________________________ me responsabilizei pela coleta e introdução das 

informações presentes neste relatório. Declaro como verdadeiras as informações contidas neste 

relatório.   

 

Brisbane, Austrália, 

Evento: ____________________________________________ Data:____________________________ 

Nome complete do coordenador de evento:_______________________________________________   

Assinatura: __________________________________________________________________________ 


