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Título do Projeto: 

SAFE – Educação para os afetos 

 

Nome da Função: 

Agente de Educação para os Afetos 

 

Objetivos do Projeto de Voluntariado: 

 Sensibilizar os jovens (entre dos 11 e os 17 anos) para uma sexualidade  

responsável, tolerância pela diferença de género / sexual / familiar; 

 

Principais tarefas do Voluntário: 

 Dinamização de atividades lúdico-pedagógicas em contexto de sala de aulas; 

 Organização e preparação de materiais para as dinâmicas; 

 Participação nas reuniões do projeto; 

 Avaliação das atividades realizadas 

 Criação de um Manual das sessões do projeto. 

Disponibilidade 

 2 horas de voluntariado semanal; 

 Necessidade de disponibilidade em período letivo (manhã e/ou tarde), sendo que 

estas atividades tem uma duração de 1:30 horas (marcação depende da articulação 

com as Escolas); 

 Participação na reunião semanal, tendencialmente em horário pós-laboral (1h). 

Resultados esperados: 

 Concretizar ações capazes de desenvolver nos jovens o interesse e reflexão, 

sensibilizando-os para a importância de respeitar não só o outro, mas também o 

próprio nos relacionamentos inter-pessoais; 

 Reformular e criar o Manual de implementação das sessões do projeto. 
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Requisitos: 

 Capacidade de estabelecer relação de empatia com jovens; 

 Escuta ativa e capacidade para trabalhar em equipa; 

 Sentido de responsabilidade e espírito crítico; 

 Tolerância e abertura para as problemáticas trabalhadas; 

 Capacidade de adaptação e aprendizagem; 

 Idade igual ou superior a 18 anos. 

 

Locais  

 Rua Bernardo Sequeira 247, 4715-017 (para reuniões) 

 Escolas básicas e secundárias de Braga (para atividades) 

 

       Número mínimo e máximo de voluntários: 

 Min. 4 

 Max. 6 

 

         Outras condições importantes: 

       Não Aplicável 

 

      Coordenação: 

Rita Alves e Sara Norberto  

 

Elaborado por: Rita Alves |  Data: 31/01/2020 

Data de início da atividade de voluntariado: Fevereiro 2020 

 


