Um caminho sempre em construção…
Voluntariado na Escola _ Escola Secundária de Emídio Navarro (Viseu)

O Projeto Voluntariado na Escola foi concebido e tem vindo a ser implementado pelos Serviços
de Psicologia e Orientação (SPO) do Agrupamento, procurando alcançar os seguintes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajudar na adaptação à Escola e ao novo Ciclo de estudos;
Promover o bem-estar dos alunos e a sua ligação à escola;
Partilhar saberes e competências;
Desenvolver hábitos de trabalho individual e em grupo;
Reforçar a autoestima;
Facilitar a integração sócia afetiva e a inclusão escolar;
Estimular a motivação para a aprendizagem;
Estabelecer redes afetivas e de solidariedade;

Este projeto compreende 3 subprojetos

Queres que te ajude a estudar?!
Consiste num Mentorado, no qual um aluno mais velho e mais experiente (Mentor) colabora
como orientador dos mais novos, permitindo trabalhar dimensões académicas e de
relacionamento interpessoal. No âmbito deste projeto que envolveu alunos do 11.º e 12.º anos
como mentores e crianças e jovens do Ensino Básico, 10º ano de Escolaridade e adultos em
Formação no ex-Centro de Novas oportunidades), foram realizadas atividades de partilha de
vivências pessoais/escolares, orientação na organização e planificação das tarefas escolares e
ajuda na integração e bem-estar escolares.

Comigo foi assim…
Alunos mais velhos e ex-alunos partilham a sua experiência com os colegas mais novos,
colaborando nas diferentes sessões realizadas pelos SPO (Métodos e Hábitos de Estudo;
Orientação Escolar e Profissional; Preparação para a Formação em Contexto de Trabalho etc.)

Partilhas
Neste subprojecto os alunos do 11º e 12º ano dinamizam atividades sócio recreativas com e
para os colegas do ensino secundário e alunos com Medidas Adicionais/Currículo Especial.
Este projeto alicerça-se não só no Projeto Educativo do Agrupamento que refere que a
importância estratégica da educação, no âmbito do desenvolvimento pleno dos indivíduos,
pauta-se por valores em que a dignidade humana, a fraternidade, o respeito mútuo e a
solidariedade constituem o sustentáculo não apenas da convivência social, mas também do
progresso e do crescimento equilibrado da sociedade, como também com a Estratégia Nacional
de Educação para a Cidadania (ENEC) que integra um conjunto de direitos e deveres que devem
estar presentes na formação cidadã das crianças e dos jovens.

