Comunicação de Oportunidades
de Voluntariado
Delegação de Braga

Código:
Imp103.2

Título do Projeto:
SAFE – Sexualidade, Afetos, Família e Emoções

Nome da Função:
Agente de Educação para os Afetos

Objetivos do Projeto de Voluntariado:









Sensibilizar os/as jovens (2 e 3º ciclos) para uma sexualidade responsável;
Dinamizar sessões sobre os vários subtemas do projeto nas escolas associadas;
Prevenir e consciencializar os/as jovens para comportamentos sexuais/relacionais
de risco;
Promover o conhecimento e o respeito sobre a diversidade sexual e relacional;
Promover a igualdade de género e prevenir a discriminação com base no género,
expressão de género e orientação sexual;
Prevenir a violência nas relações, sensibilizar e instruir os jovens para a sua
identificação e como devem agir nessas situações;
Desenvolver a capacidade de refletir sobre as próprias emoções e relações;
Promover o autoconhecimento.

Principais tarefas do Voluntário:
 Dinamização de atividades lúdico-pedagógicas em contexto de turma;
 Organização de materiais para as dinâmicas;
 Preparação das atividades;
 Participação nas reuniões do projeto;
 Avaliação das atividades.

Disponibilidade
 Atividades - horário laboral (2ª a 6ª feira de manhã e/ou tarde) no mínimo 2h
por semana;


Reunião Semanal – Uma vez por semana em dia a definir.
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Resultados esperados:
 2 horas de voluntariado semanal;
 Disponibilidade para a realização de sessões nas escolas em horário escolar
(durante a semana de manhã e/ou tarde);
 Concretizar ações capazes de desenvolver nos/as jovens o interesse pela
problemática deixando-os/as alerta para a importância de respeitar não só o outro,
mas também o/a próprio/a.

Requisitos:








Capacidade de estabelecer relação de empatia com jovens;
Escuta ativa e capacidade para trabalhar em equipa;
Tolerância e abertura para as problemáticas trabalhadas;
Sentido de responsabilidade e de organização;
Capacidade de adaptação e aprendizagem;
Competências ao nível da comunicação;
Preferencialmente com formação em Ciências Sociais e Humanas (ex: Psicologia,
Educação, Sociologia);
 Idade até aos 35 anos - tendo em conta o pressuposto da juventude, que integra a
educação por pares com crianças e jovens.

Locais
 R. Bernardo Sequeira 247, 4715-017 (para reuniões semanais/online);
 Escolas básicas e secundárias de Braga (para atividades).

Número mínimo e máximo de voluntários:
 Min. 4 - Max. 6

Outras condições importantes:


>18 anos com estabilidade durante os próximos 7 meses;

 Comprometimento em não faltar no período de exames.

Coordenação:
Sofia Alves e Sofia Seabra

Elaborado por: Vera Lima | Data: 23/11/2021
Data de inicio da atividade de voluntariado: janeiro 2022
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