
MANUAL DE INSCRIÇÃO



2

Seja bem-vindo a 1ª Edição do Prêmio Acolher Educação 

O prêmio surgiu para reconhecer  e apoiar os projetos sociais com 
foco na educação realizados por nossas Consultoras Natura em 
todo Brasil.

Esse material foi especialmente elaborado para te ajudar na 
inscrição do seu projeto no Prêmio Acolher Educação.

Aqui você encontrará um passo a passo de como se cadastrar e 
fazer a inscrição no Prêmio. 

Boa Leitura!

FAZER AÇÕES SOCIAIS E TRANSFORMAR O MUNDO COM ELAS.

O PRÊMIO ACOLHER  EDUCAÇÃO ACREDITA NESSE MOVIMENTO!



DIVULGUE

sua iniciativa

PARTICIPE

de uma iniciativa

PRÊMIO

acolher

ENTRAR

CADASTRAR

CONHEÇA

o movimento

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI:

Para fazer a sua inscrição no Prêmio 

Acolher Educação é necessário ser um 

Consultor ou Consultora Natura e 

participar de uma ação social com 

foco em educação.



 

Saiba como fazer a sua inscrição
no Prêmio Acolher Educação

 
COMECE SUA INSCRIÇÃO p.051

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PRÊMIO ACOLHER EDUCAÇÃO p.214

FAÇA SEU CADASTRO DE USUÁRIO p.062

 
   FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO ACOLHER EDUCAÇÃO p.073
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1 COMECE SUA INSCRIÇÃO

Clique no botão ENTRAR.

C

Se você é um(a) Consultor(a) Natura
faça seu cadastro utilizando seu e-mail 
ou código de cadastro de consultor(a) e 
também a sua senha.

A

Se você é um(a) Consultor(a) Natura
Digital primeiramente faça seu cadastro de
usuário no Movimento Natura. Clique em 
‘‘Ainda não faz parte? Faça seu cadastro’’.

B

Para participar do Prêmio Acolher Educação 
é necessário ser um Consultor(a) Natura 
e participar de algum projeto social com foco
em educação dentro da sua comunidade.

Se você não tiver nenhum e-mail cadastrado na base da Natura você não conseguirá se inscrever no Acolher. 
Para resolver isso, é preciso que você cadastre o e-mail no link: https://login.natura.net/acesso-seguro/primeiro-acesso.html
 

A

B

C

https://login.natura.net/acesso-seguro/primeiro-acesso.html
https://login.natura.net/acesso-seguro/primeiro-acesso.html


Preencha todos os campos 
do formulário com o seus 
dados pessoais

A

É necessário colocar seu E-MAIL 

DE CONSULTOR(A) NATURA

B

No final da página clique em 

CONTINUAR

C

Para criar ou participar do Prêmio Acolher Educação
você precisa preencher o nosso cadastro.
São só cinco minutos pra gente te conhecer 
melhor. Garatimos a segurança dos seus 
dados em nossa Política de Privacidade.

PASSO 01

2 FAÇA SEU CADASTRO DE USUÁRIO
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A

B

C

http://www.movimentonatura.com.br/cs/movimentonatura/politica_de_privacidade
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Clique no botão CONTINUAR.

Escolha qual o tipo de iniciativa.
Clique no primeiro box 
‘‘QUERO ME INSCREVER NO 
PRÊMIO ACOLHER’’

B

A

INSCRIÇÃO

Se você ainda estiver com dúvidas sobre 
o Prêmio Acolher Educação, clique aqui e consulte a FAQ. 

Não esqueça também de consultar o REGULAMENTO. 

3 FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO ACOLHER 

Agora que você está cadastrado no
site do Movimento Natura, já pode
iniciar a inscrição da sua ação social 
no Prêmio Acolher Educação

A

B

http://www.movimentonatura.com.br/cs/movimentonatura/faq_acolher
http://www.movimentonatura.com.br/cs/movimentonatura/faq_acolher
http://www.movimentonatura.com.br/cs/movimentonatura/regulamento_acolher
http://www.movimentonatura.com.br/cs/movimentonatura/regulamento_acolher
http://www.movimentonatura.com.br/cs/movimentonatura/regulamento_acolher
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•

A

B

C

D

Crie um TÍTULO para sua ação social

PASSO 01

Procure ser claro e direto. Títulos curtos
são sempre mais eficientes.

Insira o SITE ou página do
FACEBOOK de sua ação social.
Se sua iniciativa não tiver, não tem problema, 

deixe em branco.

Escolha uma FOTO para seu projeto.
   A foto precisa estar no sentido vertical.
    O tamanho máximo são 2 MB em jpg, gif ou png.

     No final da página clique em CONTINUAR.

•

E Caso  queira continuar o seu cadastro 
em um outro momento, você pode clicar no 
botão SALVAR E SAIR
   Para retomar o cadastro basta inserir novamente seu login e senha.•

3 FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO ACOLHER 

E

A

B

C

D

https://login.natura.net/cs/movimentonatura/login?authn_try_count=0&contextType=external&username=string&contextValue=%2Foam&password=sercure_string&challenge_url=https%3A%2F%2Flogin.natura.net%2Fcs%2Fmovimentonatura%2Flogin&request_id=-3317270022798678141&locale=pt_BR&resource_url=http%253A%252F%252Fwww.movimentonatura.com.br%252Fcs%252Fmovimentonatura%252Fregulamento_acolher%253Frestrito%253Dtrue


A

B

C

D

PASSO 02

Escolha os TEMAS em que se
encaixa sua ação social.
   Você pode escolher mais de um.

Caso seu projeto social se encaixe
em algum outro tema que não
esteja listado acima insira em 
OUTRO.

No final da página clique em 
CONTINUAR.

Coloque o LOCAL (Estado e
Cidade) onde sua ação social
acontece.

•
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3 FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO ACOLHER 

A

B

D

C



A

B

PASSO 03

Porque você DECIDIU se
envolver? O que te levou a fazer
parte dessa ação social?

Quais ATIVIDADES você realiza.
Esse é o espaço para dizer 
o que você faz no projeto.
Pense que quem vai ler não
conhece seu trabalho. Então 
procure ser claro e direto.

Queremos saber sobre você e 
sua ação social.

3 FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO ACOLHER 

10

Descreva quantas atividades forem necessárias.

A

B



PASSO 03

Quais os RESULTADOS você já
conseguiu até o momento?  Aqui é
interessante trazer alguns números 
da sua iniciativa. 

Quais DIFICULDADES você
enfrenta? Fale sobre questões que
são desafios no momento atual.

continuação

No final da página clique em 
CONTINUAR.

E

Exemplos:

1) Doações de livros e materiais escolares
2) Parceria com o comércio local

C

D

3 FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO ACOLHER 
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C

D

E



PASSO 04

Esse é o espaço para dizer o
que seu projeto social precisa 
neste momento:

No final da página clique em 
CONTINUAR.

Indique quais os TALENTOS e
Habilidades que você procura
para sua ação social.
   Você pode escolher mais de um.

Se o que você procura não 
estiver na lista acima especifique
qual profissional necessita.

•

C

A

B

3 FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO ACOLHER 
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A

B

C



PASSO 05

No final da página clique em 
CONTINUAR.

Caso tenha algum VÍDEO insira
o link de acesso e clique em enviar.
   O vídeo precisa estar publicado no YouTube.

Caso tenha alguma foto procure
no seu computador usando o 
botão SELECIONAR FOTO DO 
COMPUTADOR.
   O ideal é que as imagens tenham pelo
menos 1044 px de largura e boa resolução.

•

C

A

B

•

3 FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO ACOLHER 
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A

B

C



D

PASSO 06

No final da página clique em 

CONTINUAR.

E

Clique na seta para responder
SIM ou NÃO e informar se você 
desenvolveu a ação social.

A

Clique em cima das alternativas
para informar a SUA ATUAÇÃO 
no projeto social atualmente.

B

Queremos saber mais sobre a 
sua relação com a ação social:

Responda desde quando você
está realizando a ação social.

C

Clique em cima das alternativas para
 informar quantas horas por semana 
você se dedica ao projeto social

D

3 FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO ACOLHER 
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B

A

C

E



PASSO 07

O seu projeto social tem um 
DESAFIO que precisa ser alcançado? 
Conte-nos qual é esse objetivo.

A

Escreva quais as atividades que 
são desenvolvidas no projeto social.

B

Neste espaço queremos saber 
mais sobre a sua ação social:

3 FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO ACOLHER 
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Exemplos:
1) Conseguir mais voluntários
2) Tornar-se uma ONG
3) Ter um espaço para ter uma sede 

A

B



PASSO 07

No final da página clique em 
CONTINUAR.

E

continuação

Se você fosse o(a) ganhador(a) do 
Prêmio Acolher Educação, como você 
usaria o dinheiro na sua ação social?

C

Clique em cima da alternativa que
corresponde como é realizada o seu 
projeto social.

D

3 FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO ACOLHER 
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CC

D

E



PASSO 08

Quem o seu projeto social ATENDE?
Informe detalhadamente qual o 
público que é atendido.

Escreva os SONHOS que você deseja
realizar no seu projeto social. 

Precisamos saber como funciona
a sua ação social

Exemplos:
1) Crianças de 2 a 7 anos
2) Idosos
3) Pessoas portadoras de Síndrome 
    de Down

A

B

Exemplos:
1) Se tornar uma ONG. Iniciamos o processo jurídico
2) Ampliar o número de bibliotecas comunitárias, para 
isso estamos promovendo eventos para arrecadar recursos

3 FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO ACOLHER 
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A

B



PASSO 08

Quem são as pessoas que ajudam
a realizar a ação social com você? 
Conte-nos também o que cada uma 
delas faz no projeto.

Quantas pessoas são atendidas 
na ação social? Qual o número de
beneficiários?
Nesse espaço é importante citar 
números, assim os usuários terão 
uma dimensão de atendimento 
da sua ação social.

continuação

No final da página clique em 
CONTINUAR.

E

Exemplos:
1) 100 crianças são atendidas na instituição, 
    beneficiando 53 famílias

2) Total de beneficiários: 120 idosos 

C

D

3 FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO ACOLHER 
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CC

D

E



PASSO 09

Clique em cima da alternativa SIM ou 
NÃO para responder se na ação social 
trabalha com funcionários remunerados.

Clique em cima da alternativa SIM ou 
NÃO para responder se na ação social 
tem voluntários não remunerados.

C

A

B

Clique na alternativa para informar 
se na ação social existem PARCEIROS 
ou PATROCIONADORES.

Preencha o VALOR TOTAL ou APROXIMADO
de gastos anual para manter o seu projeto social.

D

3 FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO ACOLHER 
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C

A

B

C

D



E

F

G

PASSO 09

Marque nas alternativas os recursos 
que a sua ação social precisa
para funcionar.

Fale os motivos que você acredita ser 
importantes para a sua ação social existir. 
Você pode colocar o impacto que causa 
para a sociedade e para o mundo.

Após ler o termo e condições de uso 
clique para VALIDAR seu cadastro.

continuação

Para FINALIZAR A INSCRIÇÃO DA
SUA AÇÃO SOCIAL clique no botão 
SUBMETER no final da página. 

Após a conclusão do cadastro o seu projeto social será 
avaliada e em breve você receberá um retorno. 

G

E

F

H

3 FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO ACOLHER 

20

H



MAIS INFORMAÇÕES 
SOBRE O PRÊMIO ACOLHER

É normal ter dúvidas. Mas, o melhor mesmo é resolvê-las. 
Aqui você encontra um compilado das questões mais 
frequentes entre os usuários do site. Quem sabe a dúvida 
do outro não é também a sua?



3 MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PRÊMIO ACOLHER

3.1 Prêmio Acolher Educação
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O QUE É O PRÊMIO ACOLHER EDUCAÇÃO?
O Prêmio Acolher é uma iniciativa da Natura que visa identificar e, como o 
nome já diz, acolher Consultoras e Consultores que beneficiam suas 
comunidades através de ações sociais relacionadas a educação.
Através desta parceria, queremos contribuir para o desenvolvimento das ações 
sociais de nossas Consultoras e Consultores e, com isso, apoia-los na sua 
forma de transformar a sociedade.

QUE ATIVIDADES FAZEM PARTE DO PRÊMIO?
O Prêmio Acolher busca identificar e incentivar a prática de iniciativas 
transformadoras na área de educação, realizadas por Consultoras e 
Consultores da Natura, e apoiar o desenvolvimento dessas ações por meio 
dos princípios do empreendedorismo e mobilização de recursos (humano, 
técnico, financeiro). Para isso, irá premiar com apoio financeiro e um programa 
de formação em projetos sociais

QUAIS AÇÕES O PRÊMIO RECONHECE?
Toda e qualquer prática que contribua para a aprendizagem, a participação dos 
familiares e comunidade na iniciativa e uma iniciativa que não seja excludente, 
que promova a inclusão e a equidade.

QUAL O PERFIL DE PESSOAS O PRÊMIO VISA RECONHECER?
Empreendedores que realizam uma iniciativa social transformadora na área de 
educação, com atuação há pelo menos 1 ano. Comprometidos e dedicados 
com sua iniciativa, que querem aperfeiçoar sua atuação e ampliar suas parcerias.

O QUE É EMPREENDEDORISMO SOCIAL?
Empreender significa realizar, ou seja, empreendedorismo social é a atividade de 
realizar ações sociais. O Empreendedor Social é uma pessoa que se dedica para 
mudar positivamente uma realidade. Um empreendedor social aponta 
tendências e traz soluções inovadoras para problemas econômicos, sociais e 
ambientais, seja por enxergar um problema que ainda não é reconhecido pela 
sociedade e/ou por vê-lo por uma perspectiva diferenciada. Por meio da sua 
atuação, ele acelera o processo de mudanças e inspira outras pessoas e 
organizações a se engajarem em torno de uma causa comum.
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COMO FAÇO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ACOLHER 
EDUCAÇÃO?
Para participar do Prêmio Acolher Educação, Consultoras e Consultores 
Natura que já participam ativamente de uma ação social na área de educação, 
devem acessar o endereço eletrônico  entre os www.movimentonatura.com.br
dias 30/06/2016 e 31/07/2016 e realizar seu cadastro seguindo o passo a passo 
que está no site.

QUAL É O PERÍODO DE INSCRIÇÃO?
As inscrições começam no dia 30/06/2016 e terminam no dia 31/07/2016.

POR QUE O PRÊMIO SÓ RECONHECE INICIATIVAS DE 
EDUCAÇÃO? 
Esta edição do Prêmio irá reconhecer iniciativas voltadas exclusivamente à 
temática de educação, já que esta, há mais de pois acreditamos no poder 
transformador da educação e no papel central que ela deve ocupar no 
desenvolvimento de uma sociedade mais coesa e menos desigual. Porém os 
projetos sociais de outras temáticas poderão ser inscritos em próximas 
edições do Prêmio Acolher.

O MEU CADASTRO NÃO ESTÁ EM MEU NOME, POSSO 
PARTICIPAR MESMO ASSIM?
Não. Só podem participar do Prêmio, Consultoras e Consultores Natura que 
estejam desenvolvendo efetivamente a ação social e que se cadastrem em seu 
próprio nome. Não será aceita a participação de terceiros.

QUAIS SÃO AS ETAPAS DO PRÊMIO?
Após o período de inscrição, que vai de 30/06/2016 a 30/07/2016, todas as 
histórias serão avaliadas e classificadas. As histórias que mais se destacarem, de 
acordo com os critérios do Prêmio, passam por uma etapa de envio de vídeo 
respondendo a um desafio a ser estipulado pela Natura. As que mais se 
destacarem desta nova etapa, passam por uma entrevista telefônica. Após nova 
etapa de avaliação serão indicadas 3 Consultoras ou Consultores para o 
processo de votação popular, que irá de 01/11/2016 a 30/11/2016. Dos 
indicados, o único mais votado será o vencedor da etapa.

http://www.movimentonatura.com.br/cs/movimentonatura/home
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QUANTAS AÇÕES SOCIAIS DE CONSULTORAS E 
CONSULTORES SÃO RECONHECIDOS COM APOIO 
FINANCEIRO?
Serão, 03 (três) contemplados com o prêmio intermediário e 01 (um) 
contemplado com prêmio adicional, que será o ganhador da etapa de 
votação popular. 

QUAL É O VALOR DO APOIO FINANCEIRO OFERECIDO 
A CONSULTORAS E CONSULTORES DA NATURA 
RECONHECIDOS? 
Os 3 indicados à etapa de votação popular recebem um prêmio de R$ 
5mil. O único vencedor dessa etapa, ou seja, o que angariar mais votos, 
recebe um prêmio adicional de R$ 10 mil, totalizando R$ 15 mil e 
acesso a um programa de formação em projetos sociais.

COMO E QUANDO SERÃO DIVULGADOS OS NOMES 
DOS RECONHECIDOS?
O resultado do Prêmio Acolher, com os nomes dos indicados a votação 
popular será divulgado no site www.movimentonatura.com.br
até 30/09/2016. O vencedor da etapa de votação popular será divulgado 
em 01/12/2016. 

EXISTE LIMITE DE IDADE PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO 
ACOLHER?
Para participar do processo seletivo de reconhecimento do Prêmio 
Acolher é necessário que as Consultoras e Consultores Natura tenham 
mais de 18 anos de idade. No entanto, o acesso aos conteúdos do site é 
livre para qualquer idade, assim como a possibilidade de se criar um perfil 
online para participar da rede de contatos.

http://www.movimentonatura.com.br/cs/movimentonatura/home
http://www.movimentonatura.com.br/cs/movimentonatura/home
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ACABEI DE VIRAR UMA CONSULTURA NATURA. POSSO 
PARTICIPAR DO PRÊMIO ACOLHER EDUCAÇÃO MESMO 
COM POUCO TEMPO DE ATUAÇÃO?
Sim. Qualquer Consultora ou Consultor, independentemente do tempo de 
trabalho junto à Natura, pode participar do processo seletivo de 
reconhecimento do Prêmio Acolher, desde que desenvolva alguma ação social 
e se cadastre devidamente.

NÃO SOU CONSULTORA NATURA. POSSO PARTICIPAR DO 
PRÊMIO ACOLHER EDUCAÇÃO?
As pessoas que não forem Consultoras ou Consultores Natura não podem 
participar do processo seletivo de reconhecimento do Prêmio Acolher. Mas 
podem cadastrar sua iniciativa na site do Movimento Natura para buscar 
pessoas que querem colaborar com a sua ação.

JÁ FUI CONSULTORA, MAS HOJE NÃO EXERÇO MAIS A 
ATIVIDADE. POSSO PARTICIPAR DO PRÊMIO ACOLHER?
Não. A participação no processo seletivo do Prêmio Acolher é exclusiva para 
Consultoras e Consultores Natura que exercem a atividade no presente 
momento. 

ESTOU COM ALGUNS PAGAMENTOS EM ABERTO NA 
NATURA, MAS REALIZO AÇÕES SOCIAIS. POSSO ME 
INSCREVER NO PRÊMIO ACOLHER? 
Sim. Consultoras e Consultores que não tenham suas atividades cessadas junto 
à Natura podem participar do processo seletivo de reconhecimento do Prêmio 
Acolher.

COMO SEI SE MINHA REGIÃO OU SETOR FAZ PARTE DO 
PRÊMIO ACOLHER EDUCAÇÃO?
O Prêmio Acolher Educação tem abrangência nacional. Sendo assim, 
Consultoras e Consultores de todos os setores e regiões podem participar.
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EU REALIZO MINHA AÇÃO SOCIAL DE FORMA 
VOLUNTÁRIA. POSSO PARTICIPAR?
Sim. O Prêmio Acolher busca Consultoras e Consultores que realizam ações 
sociais na área de educação, seja como idealizador de sua ação social, ou como 
voluntária, funcionária ou autônoma de qualquer instituição privada, da 
sociedade civil ou pública. 

NÃO ENTENDI ALGUMAS INFORMAÇÕES NO SITE. QUEM 
EU POSSO PROCURAR? 
Entre em contato com o CAN através do telefone 0800 762 88 72 ou entre 
em contato pelo email movimentonatura@natura.net

A NATURA ENTRARÁ EM CONTATO CASO EU SEJA 
DESCLASSIFICADA(O)?
Sim. Todos os participantes, caso sejam desclassificados durante o processo 
seletivo de reconhecimento do Prêmio Acolher, serão notificados através de 
um email contendo os motivos de sua desclassificação devidamente justificados.

COMO SERÁ FEITA A ANÁLISE DA MINHA PARTICIPAÇÃO 
PARA O RECONHECIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS?
A análise das ações dos participantes inscritos no Prêmio Acolher será feita por 
um Comitê Julgador composto por colaboradores Natura e profissionais 
especialistas do setor social, este Comitê irá selecionar 3 iniciativas que irão 
para a etapa de votação popular

JÁ TENHO CADASTRO DO MEU PERFIL NO SITE DO 
MOVIMENTO NATURA, COMO FAÇO PARTICIPAR?
É necessário entrar no site e complementar seu cadastro no campo do Prêmio 
Acolher.
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QUAL A DIFERENÇA DO PRÊMIO ACOLHER EDUCAÇÃO E 
DO CADASTRO DE INICIATIVAS NO SITE DO MOVIMENTO 
NATURA?
O cadastro de iniciativas no site do Movimento Natura tem a finalidade de 
promover encontros entre pessoas que tem iniciativas sociais com alguma 
necessidade com pessoas que querem colaborar. Não há contrapartida com 
premiação financeira ou programa de formação pela Natura. Neste processo, é 
possível inscrever iniciativas de qualquer tema social e ambiental.

O Prêmio Acolher tem a finalidade de reconhecer Consultoras e Consultores 
Natura que são lideranças em transformação social. Os Consultores devem 
estar atuando na ação social há pelo menos 1 ano. Há premiação financeira e 
um programa de formação oferecidos pela Natura. Na edição atual, só é 
possível inscrever projetos com a temática de educação.



AINDA PRECISA 
DE AJUDA?

Entre em contato conosco: 
movimentonatura@natura.net
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