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Título do Projeto: 

        Centro de Alojamento Temporário  

 

Nome da Função: 

  Dinamizador de atividades lúdico pedagógicas 

Este voluntário dinamiza atividades em diversas áreas, com vista à 

promoção do bem-estar geral na população residente no Centro de 

Alojamento Temporário (indivíduos em situação de grave 

vulnerabilidade social)  

 

Objetivos do Projeto de Voluntariado: 

• Promover a qualidade do serviço prestado junto dos beneficiários; 

• Reforçar os recursos existentes ao nível das atividades sócio 

ocupacionais; 

•  Promover nos beneficiários oportunidade de interações saudáveis com 

elementos da comunidade; 

• Contribuir para o desenvolvimento de competências nos beneficiários; 

• Envolver a comunidade na problemática dos sem-abrigo, contribuindo 

para a desconstrução de preconceitos associados à população. 

 

Principais tarefas do Voluntário: 

1- Apoio/colaboração em atividades sócio-ocupacionais; 

2- Dinamização de atividades em diversas áreas de interesse: 

• música;  

• desporto;  

• artes;  

3-  Participação em eventos realizados com os beneficiários do centro de alojamento.

  

Disponibilidade 

• Segunda e quarta: 15h00-17h00 (atividades já desenvolvidas 

regularmente); 
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•  Em horário a definir conforme disponibilidade do voluntário para 

atividades a propor dentro das diversas áreas sugeridas: 

  Música, desporto, artes; 

Resultados esperados: 

• Colaborar na dinamização das atividades sócio-ocupacionais desenvolvidas 

pela equipa; 

•  Participar nos eventos realizados no centro de alojamento; 

Requisitos: 

• Sentido de responsabilidade; 

• Facilidade de relacionamento interpessoal; 

•  Capacidade de trabalho em equipa; 

•  Preferencialmente com formação nas áreas de desporto e/ou artes. 

 

Locais  

• Centro de Alojamento Temporário  

• Lugar da Agrinha, Nogueira 

 

       Número mínimo e máximo de voluntários: 

• Mín. 1  

• Max. Dependendo da área de interesse (max. 1 por cada área) 

 

         Outras condições importantes: 

    Maior de 18 anos Disponibilidade para frequentar formação inicial e contínua  

 

      Coordenação: 

        Catarina Santos  

 

Elaborado por:  Joana Pereira |  Data: 30/10/2017 

Data de inicio da atividade de voluntariado: 01/11/2017 

 


