
FORMAÇÃO EM VOLUNTARIADO

IRMÃS DOROTEIAS



DESTINATÁRIOS

 Jovens maiores de 17 anos, que revelem elevado
sentido de responsabilidade, gosto pelo trabalho
em equipa, e que pretendam adquirir
conhecimentos e experiências de voluntariado e
missão, com crianças, jovens, adultos, idosos;
e/ou populações com fragilidades sociais.



MISSÃO

Serviço a um Povo Campos de Férias

Tendas na Praia Missão Ad-Gentes



OBJETIVOS GERAIS
NO FINAL DA FORMAÇÃO OS FORMANDOS DEVERÃO SER CAPAZES DE:

Conhecer a diversidade e identidade das Missões promovidas pelas Irmãs Doroteias, no seu modo especifico de desenvolver e 
colocar em prática os valores cristãos;

Identificar e compreender os aspetos essenciais relacionados com a estrutura, o funcionamento, a planificação e a organização
geral de diferentes missões de voluntariado; 

Identificar e compreender os aspetos essenciais relacionados com a conceção, organização e desenvolvimento de atividades, e 
ser capaz de as colocar em prática de acordo com as diferentes missões de voluntariado;

Enunciar os aspetos relacionados com o desenvolvimento humano das diferentes populações abrangidas (crianças, jovens, 
adultos e idosos) e a sua relevância para a implementação de uma adequada relação socioeducativa; 

Identificar e assimilar os conhecimentos, competências e atitudes necessárias para o bom desempenho das funções relacionadas com
o voluntariado.



Módulos Objetivos específicos Avaliação

I. Voluntariado: 

estrutura e 

funcionamento

 Adquirir conceitos chaves: voluntariado e missão.

 Conhecer o papel específico de cada voluntário (ser: animador,

elemento de uma equipa; interveniente; líder) – conhecimentos,

competências e atitudes.

 Conhecer ações de voluntariado e a sua missão: tipos e estrutura;

legislação; regulamentos; planos pedagógicos; intervenientes;

atividades e programação.

o Produção de uma apresentação em

pequeno grupo sobre tipologias de

voluntariado.

II. Voluntários: 

competências e 

técnicas 

 Adquirir ferramentas de animação: dinâmicas de grupo; jogos e

atividades com intencionalidade e adequadas a cada etapa do

desenvolvimento do público alvo.

 Conhecer, no âmbito da saúde, técnicas de prevenção, segurança e

bem-estar.

o Teste de avaliação escrito (questionário

online).

III. Espiritualidade
 Assumir a dimensão espiritual como estruturante num modo de ser

e de estar nas diferentes missões de voluntariado.
o Reflexão pessoal no moodle.

IV. Planificação: da 

teoria à prática

 Planificar e organizar a estrutura geral de uma missão de

voluntariado concreta.

o Apresentação em pequeno grupo da

planificação da missão.

V.  Trabalho de 

Campo

 Aplicar numa situação real as competências adquiridas nos módulos

anteriores com supervisão pedagógica.
o Diário de Campo (reflexão pessoal com

auto e hétero avaliação).

ITINERÁRIO FORMATIVO



CALENDARIZAÇÃO 
FORMAÇÃO TÉORICO-PRÁTICA 2020

I. Voluntariado: estrutura e 
funcionamento

31 de Janeiro a 2 Fevereiro
Fátima

II. Voluntários: competências e 
técnicas

06 a 08 de Março 
Porto – ESEPF 

III. Espiritualidade

17 a 19 de Abril
Lisboa – Paulo VI

IV. Planificação: da teoria à 
prática

Maio (um fim-de-semana 
a agendar por equipas)



CALENDARIZAÇÃO 
V.  TRABALHO DE CAMPO* 2020

Animador de Campos de 
Férias

Vigias  – Sardão   

19 a 25 de Julho 

Freixos – Linhó

19 a 25 de Julho 

Faróis –Viseu  

12 a 18 de Julho 

Animador de missão

Serviço a  um Povo 

01 a 09 de Agosto

Tendas na Praia – Quarteira

01 a 09 de Agosto

* O trabalho de campo a ser realizado será proposto tendo em conta o que mais se adequa ao perfil de cada voluntário.



Formação 
Teórico-Prática

(50 horas)

Trabalho de 
Campo 

(75 horas) 

CERTIFICADO 
DE 

FORMAÇÃO

 A avaliação final terá um
questionário sobre os conteúdos
ministrados durante a formação.

 Será atribuído Certificado de
Formação, com 100% de assiduidade
e aprovação na formação.



OBRIGADO

IRMÃS DOROTEIAS: http://irmasdoroteias.pt/wordpress/


