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1 Projeto 

O Instituto Juvenil Maria Imaculada, situado em Braga, é uma instituição de solidariedade 

social que acolhe e protege crianças, adolescentes e jovens, oferecendo-lhes uma formação 

integral. 

Em idade escolar, é normal que muitas jovens sintam dificuldades e desinteresse em 

relação à escola e sobretudo à continuidade dos estudos para um contexto académico ou 

profissional. 

Numa tentativa de contribuir para um mundo melhor, a Gen Mundus - Associação para a 

cooperação e desenvolvimento, propõe a implementação do projeto de voluntariado Pro 

Futurum. 

Com este projeto a Gen Mundus pretende que alunos, professores e investigadores 

universitários se tornem membros ativos neste projeto, tornando-se voluntários e 

proporcionando a estas crianças/adolescentes um acompanhamento escolar diferente e 

alternativo ao seu contexto escolar, de modo a criar um ambiente de interação humana 

diferente que as motive para a importância da formação e da aprendizagem para as suas 

futuras vidas profissionais. Além deste acompanhamento escolar, pretende-se que as 

crianças/adolescentes tenham acesso à cultura, para que elementos essenciais da 

formação e educação não sejam descorados por razões de ordem financeira ou estrutural. 

Desta forma, além do acompanhamento escolar semanal, propõem-se um conjunto de 

atividades culturais a desenvolver ao longo do ano. 

2 Objetivos do Projeto 

Este projeto possui sobretudo, um carácter educativo e cultural, apresentando os seguintes 

objetivos: 

• Estimular nas crianças/adolescentes a curiosidade e o gosto pelo conhecimento e 

pelos estudos; 

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida escolar dos alunos com dificuldades 

de aprendizagem; 
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• Promover nas crianças/adolescentes o desenvolvimento das suas aptidões e da sua 

individualidade, contribuindo para o aumento da sua autoestima e para a sua 

sociabilização; 

• Promover relacionamento entre as adolescentes e comunidade universitária, criando 

experiências de enriquecimento humano; 

• Proporcionar às adolescentes acesso à cultura e a novas experiencias vivenciais;  

• Cultivar um espírito de solidariedade e de dádiva gratuita; 

• Elucidar os universitários para a importância e a necessidade da interajuda social e 

humana. 

3 Público-Alvo 

Tal como já se referiu, este projeto destina-se a adolescentes integradas no lar de juventude 

do Instituto Juvenil Maria Imaculada, em idade escolar, do 2º e 3º ciclo, ensino secundário e 

ensino universitário, que apresentem dificuldades ou baixo rendimento escolar em qualquer 

uma das disciplinas leccionadas. Paralelamente ao apoio escolar serão promovidos durante 

todo o ano atividades de carácter lúdico-educativo, como workshops, visitas culturais, visitas 

de estudo e atividades desportivas. 

4 Equipa de Trabalho 

A Gen Mundus com a apresentação deste projeto tem um duplo objetivo, por um lado 

sensibilizar os universitários para a necessidade de partilhar com as jovens do Instituto 

Juvenil Maria Imaculada um pouco do seu tempo, conhecimento e experiência; por outro 

lado pretende que as jovens do Instituto Juvenil Maria Imaculada desenvolvam o gosto 

pelos estudos, melhorem o rendimento escolar e, sobretudo, que aumentem os seus 

horizontes vivenciais. 

Desta forma, a equipa de trabalho, está dividida em três intervenientes, sendo eles: a 

equipa de gestão do projeto da Gen Mundus, a equipa de voluntários e o Instituto Juvenil 

Maria Imaculada. 
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4.1 Equipa de gestão do projeto da Gen Mundus 

A equipa de gestão do projeto da Gen Mundus será responsável pela gestão de todo o 

projeto, que inclui a divulgação do projeto, a inscrição dos voluntários, o contacto com o 

Instituto Juvenil Maria Imaculada, a angariação de fundos, a criação de parcerias e de 

protocolos com outros intervenientes, a calendarização e preparação das atividades 

culturais e educativas, e demais formalidades que decorram no âmbito do projeto.  

A equipa de gestão do projeto, é ainda responsável por aplicar um questionário no início e 

no final do projeto às adolescentes, de forma a poder compreender e quantificar o impacto 

do projeto no seu rendimento escolar e no seu quotidiano, de forma a compreender se os 

objetivos propostos foram atingidos. 

O projeto terá um responsável geral de todo o projeto e uma equipa de 3 a 6 pessoas 

responsáveis por cada uma das áreas de trabalho, apresentadas em seguida. 

4.1.1 Responsável geral 

Ao responsável geral, cabem as seguintes tarefas: 

• Gerir todo o projeto e garantir o correto funcionamento do mesmo; 

• Auxiliar as restantes áreas de trabalho nas suas tarefas; 

• Coordenar a elaboração do plano de atividades e o plano de angariação de fundos e 

parcerias; 

• Gerir o arquivo de todos os documentos necessários. 

4.1.2 Preparação das atividades e calendarização 

Ao responsável da preparação das atividades e calendarização, cabem as seguintes 

tarefas: 

• Preparar os orçamentos de cada atividade, que deve ser discutido com o 

responsável de angariação de fundos e parcerias; 

• Agilizar com a instituição todas as datas e as condições para cada atividade; 

• Organizar toda a parte logística das atividades; 
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• Facultar ao responsável da divulgação e comunicação toda a informação relativa às 

atividades, para que possa ser divulgada; 

• Elaborar o relatório de atividades. 

4.1.3 Angariação de fundos e parcerias 

Ao responsável da angariação de fundos e parcerias, cabem as seguintes tarefas: 

• Contacto com possíveis parceiros e estabelecimentos dos respectivos protocolos de 

cooperação; 

• Gestão dos donativos; 

• Criação de eventos de angariação de fundos; 

• Preparação dos projetos de financiamento a submeter em plataformas de 

crowdfunding ou de programas de financiamento de outras instituições. 

4.1.4 Divulgação e comunicação 

Ao responsável da divulgação e comunicação, cabem as seguintes tarefas: 

• Criar e gerir um grupo privado no Facebook, entre os voluntários e as adolescentes, 

onde seja colocada informação sobre as atividades, fotos, etc; 

• Criar todos os cartazes, flyers, noticias, etc, necessárias para a realização de algum 

evento. 

• Fotografar todas as atividades, para que depois sejam colocadas pelo sector de 

divulgação e comunicação no grupo privado do Facebook; 

4.2 Equipa de voluntários 

A equipa de voluntários será constituída por alunos ou ex-alunos universitários, e por 

professores/investigadores universitários, que se inscrevam junto da Gen Mundus para 

participarem no projeto. O principal objetivo dos voluntários é prestar apoio escolar às 

adolescentes do Instituto Juvenil Maria Imaculada, assim como promover o gosto pelo 

estudo e pela cultura. Além disto, sempre que possível, os voluntários devem participar nos 

workshops e nas atividades culturais propostas pela Gen Mundus. 
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Os voluntários interessados no projeto deverão participar numa sessão de 

preparação/esclarecimento, marcada pela Gen Mundus, onde terão a oportunidade de 

conhecer o ideário do Instituto Juvenil Maria Imaculada, conhecer o ambiente 

socioeconómico das adolescentes, de refletir e aprofundar os objectivos do projeto e 

conhecer as atividades planificadas, permitindo assim, a sensibilização destes para os 

propósitos do projeto. 

Os voluntários deverão inscrever-se, enviando um e-mail para o responsável da gestão do 

projeto da Gen Mundus, a solicitar a ficha de inscrição. Esta fase de inscrição deverá 

decorrer durante o mês de Janeiro.  

O preenchimento da ficha de inscrição é obrigatório, assim como a assinatura do termo de 

responsabilidades e de compromissos do voluntário. O voluntário deve participar nas 

atividades propostas de forma ativa e comprometida, e cumprir devidamente as 

responsabilidades enunciadas em seguida: 

• Respeito pela vida das utentes e pelo ideário da Instituição; 

• Compromisso de confidencialidade e sigilo em relação à vida das utentes e da 

instituição; 

• Comunicar com a responsável do projeto ou com a responsável da instituição 

aspectos considerados pertinentes em relação à vida das utentes e da instituição; 

• Participar em reuniões organizadas pela instituição ou pela Gen Mundus para troca 

de impressões e avaliações; 

• Preencher a ficha do voluntário em uso na instituição. 

No final do ano letivo, os voluntários que cumpram devidamente os objetivos do projeto 

recebem um certificado de participação como voluntário no projeto Pro Futurum. 

As atividades de apoio escolar irão decorrer, de acordo com o calendário escolar, todos os 

sábados de manhã entre as 11h e as 13h. Os voluntários inscritos serão distribuídos por 2 

grupos de forma a criar um sistema rotativo dos diferentes grupos de voluntários por fim-de-

semana, desta forma, os voluntários apenas necessitam de despender de 2 sábados por 

mês. Cada grupo de voluntários deverá ter um líder do grupo, que será responsável por 

gerir as sessões de apoio escolar, e reportar ao responsável do projeto qualquer 

irregularidade que possa surgir. 
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4.3 Instituto Juvenil Maria Imaculada 

O Instituto Juvenil Maria Imaculada terá a responsabilidade de selecionar as utentes com 

mais necessidades educativas, facultando a informação pessoal e escolar necessária, e de 

fornecer um espaço onde possa decorrer o apoio escolar aos sábados de manhã. 

Todas as atividades lúdicas e culturais devem ser previamente agilizadas com a instituição, 

de forma a irem de encontro com as necessidades das adolescentes e com o ideário da 

instituição. 

No final de cada período, e de forma mais intensiva no final do projeto, devem existir 

reuniões de avaliação entre a responsável da instituição, a equipa de gestão do projeto da 

Gen Mundus e, se necessários, com os voluntários, para troca de ideias e avaliação do 

impacto do projeto na vida das adolescentes. 

5 Parceiros do projeto  

O projeto de voluntariado Pro Futurum, terá como parceiros qualquer interveniente que 

contribua de forma ativa para o desenvolvimento das suas atividades. Estes poderão 

colaborar com géneros ou ajudas monetárias, contribuindo desta forma para a realização de 

atividades que possuem custos associados, ou com géneros que sejam essenciais para o 

quotidiano das adolescentes. 

O contacto com os parceiros do projeto, deve ocorrer de forma intensiva durante o mês de 

Janeiro e depois de forma mais gradual, conforme as necessidades da instituição e das 

adolescentes, durante o resto do ano.  

O contacto deve ser efetuado via e-mail para o responsável da respectiva entidade, através 

do envio de uma carta onde se solicite a ajuda pretendida e se expliquem devidamente os 

propósitos do projeto. Devem ser enviados também o presente documento e os restantes 

documentos do projeto. 

A parceria deve ser estabelecida através da assinatura de um protocolo entre a Gen 

Mundus e o responsável de cada entidade interveniente, onde estarão descritos os termos 

em que decorre a parceria. 
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5.1 Angariação de fundos 

A angariação de fundos é essencial para o desenvolvimento de todo o projeto e em especial 

para a realização das atividades lúdicas e culturais. 

A angariação de fundos deve ser garantida através de: ajudas monetárias dos parceiros do 

projeto; doações de pessoas individuais ou coletivas, especificas para este projeto; 

organização de eventos de angariação de fundos e de venda de brindes específicos para 

este projeto, ações de crowdfunding, e programas de financiamento de fundações ou outras 

instituições. 

6 Operacionalização do Projeto 

6.1 Atividades 

Sendo o projeto Pro Futurum indissociável do calendário escolar, terá o seu arranque com o 

inicio do 2º período letivo e termo no final do ano lectivo.  

O apoio escolar será prestado aos sábados de manhã entre as 11h e as 13h, e as restantes 

atividade lúdicas e culturais decorrerão aos fins-de-semana ou durante o período de férias 

escolares. 

Para além do apoio escolar, deverão existir 2 workshops, e 4 atividades culturais. Com os 

workshops pretende-se desenvolver aptidões e interesses das adolescentes, necessárias 

ao seu desenvolvimento humano, através de atividades que estimulem a sua criatividade e 

sentido de responsabilidade. Com as atividades culturais e as visitas de estudo, pretende-se 

essencialmente que as adolescentes tenham contacto com realidades de carácter 

profissional, para que a escolha do seu futuro profissional ou académico seja mais 

consciente e informada, e que possam alargar os seus horizontes vivenciais e a sua 

sensibilidade artística e criativa, chamando a sua atenção para a importância da música, 

dança, teatro, pintura, entre outras, como meios de expressão de emoções e de ideias. 

Em seguida são apresentadas o conjunto de atividades para o presente ano: 

• Workshop 1 – Métodos de estudo (parte 1) 
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• Workshop 1 – Métodos de estudo (parte 2); 

• Workshop 2 – Produção artesanal de velas; 

• Atividade 1 – Visita ao Quartel de Braga; 

• Atividade 2 – Visita a Viana do Castelo (Fabrica do Chocolate e Vianagrés); 

• Atividade 3 – Ida ao cinema e jantar; 

• Atividade 4 – Visita ao Porto (Parque biológico de Gaia e Museu dos 

Descobrimentos). 

6.2 Calendarização das atividades 

2º período 

Data Horário Atividade Grupo 

10 de janeiro 11h – 13h Workshop 1 (parte1) Todos 

17 de janeiro 11h – 13h Apoio escolar A 

24 de janeiro 11h – 13h Apoio escolar B 

31 de janeiro 11h – 13h Apoio escolar A 

7 de fevereiro 11h – 13h Apoio escolar B 

14 de fevereiro 11h – 13h Apoio escolar A 

21 de fevereiro 11h – 13h Apoio escolar B 

28 de fevereiro 11h – 13h Apoio escolar A 

7 de março 11h – 13h Apoio escolar B 

14 de março 11h – 13h Apoio escolar A 

21 de março 11h – 13h  Workshop 1 (parte2) Todos 

20 ou 24 de março Todo o dia Atividade 1 Todos 
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3º período 

Data Horário Atividade Grupo 

11 de abril 11h – 13h Workshop 2 Todos 

18 de abril 11h – 13h Apoio escolar B 

24 de abril 13h – 22h  Atividade 2 Todos 

2 de maio 11h – 13h Apoio escolar A 

9 de maio 11h – 13h Apoio escolar B 

16 de maio 11h – 13h Apoio escolar A 

23 de maio 11h – 13h Apoio escolar B 

23 de maio 17h – 22h Atividade 3 Todos 

30 de maio 11h – 13h Apoio escolar A 

6 de junho 11h – 13h Apoio escolar B 

13 de junho 11h – 13h Apoio escolar A 

20 de junho Todo o dia Atividade 4 Todos 

6.3 Divulgação 

A divulgação de todo o projeto é da responsabilidade do sector de divulgação e 

comunicação, e deve processar-se da seguinte forma: 

• A divulgação do projeto deve decorrer de forma intensa durante o mês de Janeiro, 

de forma a dar a conhecer o projeto ao publico universitário e a cativar voluntários; 

• O projeto deve ser colocado no site da Gen Mundus, assim como os respectivos 

documentos em anexo, para que possa ser consultado por todos os interessados; 
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• Deve ser colocado no Facebook da Gen Mundus informação relativa ao projeto, e a 

todas as atividades que forem surgindo; 

• Deve ser criada um lista de contacto com todos o voluntários e apoiantes, para 

serem sempre comunicadas as atividades e iniciativas do projeto; 

• De forma a facilitar todo o processo de divulgação deve também ser criado um 

cartaz com breves informações do projeto e com os contactos dos responsáveis. 

6.4 Documentos e registo das atividades 

Para além do presente documento, devem existir outros documentos que permitam o 

registo de todas as atividades efetuadas ao longo do projeto, o correto estabelecimento das 

parcerias e todas as demais formalidades. Todos os documentos são apresentados em 

anexo. 

6.4.1 Ficha de inscrição dos voluntários 

A ficha de inscrição dos voluntários (anexo 1), deve ser preenchida por cada voluntário. 

Nesta ficha também está patente um termo de responsabilidade com os deveres dos 

voluntários que deve ser assinado por estes. 

6.4.2 Ficha de inscrição dos alunos 

A ficha de inscrição dos alunos (anexo 2) deve ser preenchida por cada aluno com a ajuda 

dos voluntários, e para além de informações pessoais devem ser também registadas as 

classificações escolares dos anos anteriores e as que se obtenham no decorrer do projeto. 

6.4.3 Questionário dos alunos 

O questionário dos alunos (anexo 3) deve ser preenchido por cada aluno com a ajuda dos 

voluntários, e tem como objetivo principal compreender a sua relação com o meio escolar e 

as suas principais dificuldades e inseguranças. 
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6.4.4 Caderno de ponto dos alunos 

O caderno de ponto dos alunos (anexo 4) deve ser preenchido pelos voluntários no final de 

cada sessão de apoio ao estudo, devendo ser registadas as principais duvidas 

demonstradas pelos alunos e as matérias explicadas em cada sessão. O caderno de ponto 

dos alunos tem como principal objetivo proporcionar ao voluntário um melhor entendimento 

das dificuldades que vão surgindo aos alunos, permitindo que o estudo se desenrole de 

uma forma mais contínua. 

6.4.5 Protocolo entre a Gen Mundus e o Instituto Juvenil Maria Imaculada 

O protocolo entre a Gen Mundus e o Instituto Juvenil Maria Imaculada (anexo 5), deve ser 

firmado no inicio do projeto pelo presidente da direção da Gen Mundus e pelo diretor do 

Instituto Juvenil Maria Imaculada. Neste protocolo estão descritas as responsabilidades e os 

direitos de cada um dos intervenientes. 

6.4.6 Protocolo entre a Gen Mundos e os parceiros do projeto 

O protocolo entre a Gen Mundus e os respectivos parceiros do projeto (anexo 6), deve ser 

firmado no início da parceria pelo presidente da direção da Gen Mundus e pelo responsável 

de cada entidade. Nestes protocolos estarão descritos os termos em que decorre a parceria. 

6.4.7 Relatório de atividades 

O relatório de atividades (anexo 7) deve ser preenchido no final de cada atividade e deve 

conter uma breve descrição da atividade, o número de participantes e os respectivos custos 

associados. 

6.4.8 Certificado de voluntariado 

O certificado de voluntariado (anexo 8) deve ser entregue no final do projeto a todos os 

voluntários e serve como comprovativo em como estes fizeram voluntariado no projeto Pro 

Futurum, cumprindo os objetivos deste projeto. 
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7 Anexos 

Anexo 1 – Ficha de Inscrição dos Voluntários 

Anexo 2 – Ficha de Inscrição do Aluno 

Anexo 3 – Questionário do alunos 

Anexo 4 – Caderno de ponto 

Anexo 5 – Protocolo entre a Gen Mundus e o Instituto Juvenil Maria Imaculada 

Anexo 6 – Protocolo entre a Gen Mundus e os parceiros do projeto 

Anexo 7 – Relatório de atividades 

Anexo 8 – Certificado de voluntariado 


