
 

 

Propósito: potenciar o desenvolvimento de competências pessoais e sociais e estimular o gosto 

pela aprendizagem, orientando a criança para a construção de um futuro mais amplo e positivo. 

 

Atividades sugeridas:  

✓ Orientar e apoiar no estudo, através da realização das tarefas escolares e estudo 

complementar; 

✓ Reforçar a assimilação de regras, atitudes e comportamentos adequados;  

✓ Brincar e socializar com as crianças nos tempos livres;  

✓ Monitorizar e/ou dinamizar atividades lúdico-pedagógicas;  

✓ Apoiar na logística diária do projeto (nomeadamente, ir buscar as crianças à escola, caso 

se verifique necessidade).  

 

Indicadores de avaliação:  

▪ Concretização das tarefas diárias;  

▪ Comunicação semanal com a equipa (feedback no final de cada sessão);  

▪ Resultados escolares da criança acompanhada;  

▪ Avaliação mensal qualitativa da criança acompanhada;  

▪ Relação com a restante equipa; 

▪ Assiduidade e pontualidade.  

 

Requisitos:  

o Comprometido no trabalho contínuo a realizar com a criança, percebendo a importância 

e responsabilidade assumida; 

o Disponível para comparecer no horário definido e participar em reuniões/formações de 

equipa;  

o Resiliente e capaz de ultrapassar obstáculos com paciência e otimismo;  

o Atento às necessidades da criança e capaz de refletir sobre a sua ação; 

o Motivado para estabelecer laços afetivos com o grupo de participantes e restante 

equipa. 

 

Horário: 

➢ Duração do compromisso: 1 ano letivo; 

➢ Periodicidade: no mínimo um turno por semana, de 1h30m;   

 

Departamento de relações humanas 

= Mentor = 



➢ Horários possíveis:  

14h30-16h, de segunda a sexta feira – 2º e 3º ciclo (Projeto O meu lugar no mundo); 

16h-17h30, de segunda a sexta feira – 2º e 3º ciclo (Projeto O meu lugar no mundo); 

17h30-19h, de segunda a sexta feira – 1º ciclo (Projeto O meu lugar no mundo e Projeto 

C24) 

 

Local:  

➢ Projeto O meu lugar no mundo - Rua Anselmo Braamcamp, nº 282, 4000-082 Bonfim-

Porto (Metro-saída Campo 24 de Agosto e 10 minutos a pé; Autocarro 300/305-saída Barros Lima/206-

saída Moreira e 5 minutos a pé)  

➢ Projeto C24 - Rua Duque de Saldanha, nº 725, 4000-725 Bonfim-Porto (Metro-saída Campo 

24 de Agosto; Autocarro 305-saída Campo 24 de Agosto) 

 

Supervisão: 

▪ Operacional responsável: Cátia Oliveira  

▪ A monitorização da sessão é realizada pelo responsável de turno, mas a dinâmica a 

implementar poderá ser decidida pelo voluntário, consoante o que considerar mais 

apropriado tendo em conta a necessidade da criança;   

▪ No final de cada sessão, é fundamental reportar os acontecimentos relevantes ao 

responsável do turno e deixar feedback escrito sobre o trabalho realizado durante a 

sessão ao voluntário do dia seguinte (no caderno de atividades da própria criança, de 

forma clara e precisa, com data e assinatura); 

▪ Participação em reuniões semestrais para planeamento, apresentação dos resultados 

alcançados e partilha de boas práticas;  

▪ Havendo a necessidade de falta, é obrigatório informar com a devida antecedência o 

coordenador bem como o responsável de turno, tal como em caso de atraso;  

▪ Qualquer questão/problema deverá ser reportado ao coordenador, para que em 

conjunto possa ser solucionado.  

Benefícios:  

✓ Orientação contínua sobre o trabalho a realizar e momentos de formação em equipa e 

partilha de boas práticas;  

✓ Acesso a formação sempre que possível e pertinente;  

✓ Desenvolvimento de soft skills essenciais para a entrada no mercado de trabalho; 

✓ Participação nas atividades lúdico-pedagógicas de forma gratuita;  

✓ Seguro de voluntariado;  

✓ Certificado de voluntariado e carta de referências, caso solicitado;  

 

Contatos:  

             Email: omeulugarnomundoassociacao@gamil.com 

            Contato telefónico: 918234940 (Cátia Oliveira – Coordenadora de Projetos) 
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