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1º Promova um grande dia de doação em sua escola ou faculdade.  A Universidade de Michigan, nos 
Estados Unidos, lançou o #diadedoarazul como a primeira campanha online da universidade. Captaram 
mais de 3 milhões de dólares nesse dia e conseguiram mobilizar e engajar estudantes e ex-alunos.

2º Utilize a mídia social direcionada para o #doasorocaba #diadedoar. Encoraje seus colegas para agir 
no dia apoiando uma causa que eles se importam.

3º Indique embaixadores do #doasorocaba #diadedoar no começo do semestre para ajudar a 
aproximar grupos que promovam a campanha em outras unidades;

4º Realize uma feira de voluntariado no #doasorocaba #diadedoar para grupos de estudantes e 
potenciais empregadores do terceiro setor.

5º Lance uma nova campanha de captação de recursos - por exemplo, a Universidade de Northwood, 
nos EUA, usou o #diadedoar para anunciar sua campanha capital;

6º Organize uma ação de doação de sangue, roupas,  livros ou outra atividade de doação no seu 
campus ou unidade escolar.

7º Engaje pais e ex-alunos - a Universidade do Arizona teve um grande sucesso assegurando um 
matching grant (contra-partida de doação) e uma mãe orgulhosa.

8º Engaje professores e inicie um debate sobre filantropia e voluntariado, e pensem em atividades de 
doação que os estudantes gostariam de ver no campus.

9º Dê um prêmio a um estudante que seja líder no #doasorocaba #diadedoar.

10º Entre em contato com a diretoria da sua escola e pergunte sobre projetos pro bono para os 
estudantes.
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Como envolver sua escola e universidade no #doasorocaba #diadedoar?
Aqui vão algumas dicas de como professores, estudantes, classes podem 
liderar iniciativas em suas escolas: 

O #doasorocaba #diadedoar é de todos, e conta com o apoio de todos.
De iniciativa em iniciativa, de ato em ato, de gesto em gesto, este dia 3 de dezembro pode fazer a 
diferença para a vida de muitas pessoas por intermédio da doação de recursos às ONGs,  Associações 
e Instituições especializadas.

Seja sustentável.  Antes de produzir qualquer material impresso, calcule a quantidade para que tudo seja 
utilizado antes e durante o #doasorocaba #diadedoar 2019.
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