
 

 

Propósito: apoiar a equipa técnica na dinamização de atividades de tempos livres, facilitando o 

desenvolvimento de competências inter-relacionais no grupo de crianças e orientando-o para a 

assimilação e cumprimento de regras de boa conduta. 

 

Atividades sugeridas:  

✓ Dinamizar e/ou monitorizar atividades lúdico-pedagógicas, em diversas áreas;  

✓ Estimular as crianças para a participação em atividades fora do contexto comum;  

✓ Brincar e socializar com as crianças nos tempos livres; 

✓ Reforçar a assimilação de regras, atitudes e comportamentos inerentes ao projeto;  

✓ Apoiar na logística diária do projeto. 

 

   Indicadores de avaliação:  

▪ Cumprimento da planificação definida;  

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

▪ Avaliação qualitativa diária do grupo; 

▪ Relação com a equipa; 

▪ Assiduidade e pontualidade;  

 

Requisitos:  

o Comprometido no trabalho pontual a realizar com o grupo, percebendo a importância 

e responsabilidade assumida; 

o Dinâmico e com capacidade de adaptação a novos contextos;  

o Flexível e capaz de responder prontamente e autonomamente a eventuais obstáculos;  

o Atento e bem-disposto para com as necessidades do grupo; 

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

equipa; 

o Gosto por uma área de aprendizagem (ou mais) e disposto a partilhar o conhecimento 

com o grupo de crianças (Ex: música, culinária, desporto, literatura, ciências, etc).  

 

Horário: disponibilidade para um turno, durante o período de pausas letivas (início de setembro, 

férias de Natal, da Páscoa e de Verão - com exceção de agosto):  

➢ Manhã: das 9h30 às 12h30;  

➢ Tarde: das 14h30 às 17h30.  

 

Departamento de relações humanas 

= Monitor = 



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 (coordenador ou 

pessoa substituta devidamente identificada), mas a dinâmica a implementar poderá ser 

decidida pelo voluntário, consoante o que considerar mais apropriado tendo em conta 

a necessidade do grupo;   

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

responsável do turno;  

▪ Participação em reuniões pontuais para avaliação dos resultados alcançados;  

▪ 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:  

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

✓ Participação nas atividades lúdico-pedagógicas de forma gratuita;  

✓ Seguro de voluntariado;  

✓ Diploma de participação e carta de referências, caso solicite;  

 

Contatos:  

Email: omeulugarnomundoassociacao@gmail.com 

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