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AUMENTADOR DE ASAS 

Manual de educação para o voluntariado 

Introdução 
Depois do sucesso do conto “Todos temos asas, mas apenas os voluntários sabem voar” – o 

primeiro livro infantil sobre o voluntariado editado em Portugal, a Pista Mágica – Escola de 

Voluntariado lança o “Aumentador de asas”, que é a ferramenta colocada à disposição dos 

educadores e dos «seus» educandos com o propósito de ajudar as crianças a aumentarem as 

suas asas para que possam voar! Porque todos temos asas, mas só aqueles que se preparam 

podem efetivamente ajudar através do voluntariado.  

Com as fichas de atividades propostas e as dicas para diferentes tipos de atividade de 

educação para o voluntariado, aumentaremos as asas das crianças e, assim, “voarão” bem alto 

no mundo alado do voluntariado.  

Porquê educar as crianças para o voluntariado? 
Em Portugal apenas 11,5% da população portuguesa exerce o voluntariado. Encontramo-nos 

na cauda da União Europeia (em que a média é de 24%, sendo o melhor exemplo a Holanda 

com 57%). 

Educar as crianças desde muito cedo para estarem atentas aos outros, às suas necessidades e 

às do planeta poderá criar uma mentalidade e cultura de voluntariado – se for realizado em 

larga escala e fizer parte das estratégias pedagógicas dos educadores: sejam eles pais/ 

encarregados de educação, educadores de infância, professores, educadores sociais, 

animadores socioculturais, entre outros. 

Desta forma poderemos criar uma nova geração de voluntários: que compreendem o que é (e 

o que não é) o voluntariado e que estão cientes das implicações inerentes à sua realização – 

como por exemplo de compromisso, de responsabilidade e da necessidade de preparação 

prévia. 
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Porquê este manual? 
Este manual surge da necessidade demonstrada por várias pessoas que queriam desenvolver 

atividades divertidas/animadas com as crianças e jovens utilizando o livro como suporte 

pedagógico. Sentiam a falta de uma orientação para a concretização de dinâmicas lúdico-

educativas, pois queriam fazer algo mais que ler a história. 

A quem é dirigido? 
A todos os educadores, sejam pais/encarregados de educação, professores, educadores de 

infância, educadores sociais, animadores socioculturais, colaboradores (funcionários ou 

voluntários) de organizações sem fins lucrativos e governamentais (por exemplo (Casas da 

Juventude e Bibliotecas Municipais), entre outros. 

 


