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Título do Projeto: 

+ Atitude 3G  

 

Nome da Função: 

• Agente de Prevenção. 

 

Objetivos do Projeto de Voluntariado: 

• Através de uma relação comprometida com cada um/a dos/as jovens 

participantes, reforçar os fatores de proteção e minimizar os fatores de 

risco no que diz respeito aos comportamentos aditivos e dependências. 

 

Principais tarefas do Voluntário: 

DEVERÁ DESENVOLVER PELO MENOS UMA DAS SEGUINTES TAREFAS: 

A) Atividades de apoio escolar:  

• Realizar acompanhamentos individuais e/ou em pequeno grupo, uma vez por 

semana, com crianças e jovens nas escolas alvo do projeto;  

• Utilizar ao longo das sessões estratégias de educação não formal, com o 

objetivo de desenvolver competências tais como a organização e gestão do 

estudo, a motivação para a escola, definição de objetivos, etc. 

B) Dinamização de sessões informativas:  

• Dinamizar sessões de informação/sensibilização sobre comportamentos 

aditivos e dependências nas turmas das escolas alvo do projeto.  

C) Atividades de ocupação de tempos livres:  

• Planear e desenvolver atividades de ocupação de tempos livres; 

 • Apoiar na organização do espaço e na definição do local de cada atividade; 

 • Apoiar na dinamização de atividades lúdicas como torneios de futebol, 

atividades de dança, etc.  

TAREFAS OBRIGATÓRIAS A TODOS OS VOLUNTÁRIOS:  

             D) Participar no plano de formação definido; 

             E) Integrar as reuniões semanais do projeto às 4as feiras. 

Disponibilidade 

• Atividades - horário laboral (2ª a 6ª feira de manhã e/ou tarde) no mínimo 

1h por semana; Reunião Semanal - 4ª das 18h15 às 19h15 
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Resultados esperados: 

• Cumprir com o mínimo de 2h de voluntariado semanal;  

• Ser capaz de realizar as atividades propostas junto do público-alvo;  

• Ser capaz de criar uma relação de confiança e companheirismo com os 

jovens, assente no apoio emocional e na passagem de competências;  

• Enquanto voluntário, usufruir de um espaço favorável ao desenvolvimento 

das suas competências pessoais e sociais (ex.: comunicação, empatia, 

assertividade, etc.); 

•  Concretizar o caráter preventivo do projeto. 

Requisitos: 

• Capacidade de estabelecer uma relação de empatia com jovens;  

• Escuta ativa e capacidade para trabalhar em equipa;  

• Sentido de responsabilidade;  

• Sentido de organização;  

• Sentido de iniciativa;  

• Espírito crítico;  

•  Competências a nível da assertividade;  

•  Capacidade de adaptação e aprendizagem;  

• Competências ao nível da comunicação;  

• Preferencialmente com formação em Ciências Sociais e Humanas (ex: 

Psicologia, Educação, Sociologia). 

 

Locais  

• Rua Dr. Francisco Machado Owen, nº 150 / 4710-322 Braga (reuniões 

semanais) e Escolas EB 2,3: de Real ou Frei Caetano Brandão ou André 

Soares ou Francisco Sanches ou Colégio S. Caetano ou Oficinas de S. 

José (atividades). 

 

       Número mínimo e máximo de voluntários: 

• Min. 10 

• Max. 20 
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    Outras condições importantes: 

• >18 anos ou >17 com estabilidade durante os próximos 9 meses; 

Comprometimento em não faltar no período de exames. 

 

      Coordenação: 

        Vanda Araújo 

         (dbraga.maisatitude@cruzvermelha.org.pt)  

 

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

Data de inicio da atividade de voluntariado: 18/09//2017 

 


