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43 participantes na formação nos 6 países 

parceiros  

Introdução 
 

Contexto 

O projeto “Local and International Active Seniors” desenvolveu um curso de formação para 

organizações locais para promover o voluntariado sénior sobre como organizar e promover o trabalho 

voluntariado sénior. 

Esta formação tinha como objetivo preparar as organizações para se envolverem em experiências de 

voluntariado num nível local e / ou transnacional. 

IO3 é um dos produtos intelectuais desenvolvidos no contexto do projeto “Local and International 

Active Seniors”. 

Durante a primeira fase do projeto, um programa de formação (IO1) foi criado para capacitar 

organizações parceiras e, através de efeitos multiplicadores, outras organizações, que testaram o 

produto durante uma formação para facilitadores (C1) realizada em Itália, onde os facilitadores 

receberam formação sobre a utilização das ferramentas. 

As ferramentas de aprendizagem criadas no IO1 foram postas em prática durante os cursos de 

formação locais para organizações (IO3). Essas ferramentas têm como objetivo potenciar as 

organizações em direção a uma integração positiva de voluntários sénior para que, mesmo durante um 

curto espaço de tempo, possam ser uma parte integral da vida da própria organização. 

O que aconteceu 
 

Contexto 

Cada parceiro promoveu uma formação para organizações no seu país, utilizando como guia o toolkit 

de atividades -IO1 e a experiencia adquirida durante a formação em Itália onde algumas das atividades 

do IO1 foram testadas. 

 

 

 

 

 

30 organizações envolvidas nos 6 países 

parceiros  
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Overview of the implementation of the learning activities 

Modulos da 

formação 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

TOTAL 
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 

1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 

No. De atividades do 

IO1 
6 4 2 3 4 2 21 

No. de atividades 

partilhadas durante 

(C1) TC em Rome 

1 2 1 1 1 1 7 

No. de atividades 

utilizadas na 

formação local 

5 5 3 4 3 4 24 

No. de atividades 

adaptadas durante a 

formação local 

1 0 2 1 1 0 5 

No. de novas 

atividades durante a 

formação local 

0 1 2 1 0 2 6 

Países 
parceiros 

Organizações 
parceiras 

Nº 
participantes 
na formação 

local 

Nº de horas 
de 

formação 

Nº de 
organizações 

locais por país 

França 
Pistes 

Solidaire 
3 8 3 

Italia 
Replay 

Network 
10 8 5 

Letónia 
Gulbene 

Municipality 
10 8 10 

Polónia 
FOSA 

10 12 4 

Portugal 
AMC 

7 12 5 

Reino Unido 
CAD 

3 12 3 

Total 6 43 60 30 
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Formação para formadores 

Durante o C1 – formação de formadores em Itália, o grupo de formadores apresentou o seguinte 

formato de formação para a formação local de seniors IO3. 

IO3 Formato da formação 
Modulo. Item Atividades Notas 

1 IO2 - M1.2 Que tipos de motivação e que 
tipo de voluntário? 

A ser adaptado para o IO3. 
Exercício 1 + Exercício 4 
 

2 IO3 – M1.1 Ideias da ONG Refleção separada: o que as 
organizações podem oferecer 
/   o que as organizações 
esperam  

3 IO3 – M2.1 bidibiBODYbibu  

4 IO2 – M4.3 O voluntariado pode fazer-
me...  

A ser adaptado para o IO3. 
 

5 IO3 - M3.1 

 
Consegues gerir um 

voluntário? 

Exercício 1 

ou em alternativa 

IO2 - M3.2 Metaplano 
 

Se a organização já têm 
experiencia com voluntariado 
/ já recebe voluntários.  
A ser adaptado para o IO3. 

6 IO3 – 6.1 Mapear uma rede de 
voluntariado intergeracional 

 

7 IO3 - 5.2 O reconhecimento é 
necessário 

 

8 IO3 – M2.2 Filme sobre nós  

 

 

Para a formação local cada parceiro adaptou as atividades implementadas, escolhendo não apenas as 

que foram testadas pelo grupo na formação em Itália, mas também do tool kit IO1 e adoptou novas 

atividades de forma a criar uma formação direcionada ao grupo de participantes e ao contexto local. 

Desta forma deu as organizações novas aprendisagens, ferramentas que podem utilizar com os 

voluntários e prepara-los para receber novos voluntários. 
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Atividade de formação para facilitadores 
 

IO3          Módule 1.1 - Unidade 1          Atividade de Aprendizagem A 

Ideas da ONG 

Proposto por Community Action Dacorum 

Configuração Em pares, sentados 

Descrição da atividade Em pares, pedimos aos participantes para reflectir, o que esperam que uma organização 

tenha que providenciar aos voluntários. Peçam-lhes para escrever as suas ideias num 

post-it. 

Dê-lhes 5 min e junte novamente o grupo e peça que cada par apresente os seus 

pensamentos. 

Cole os post-its numa folha grande. 

Recursos   

Material Canetas e post-its 

Folha de papel grande 

Duração Min: 20 mins 

Máx: 45 mins 

Comentários e Dicas Formador: se perceber que o grupo não está reativo, poderá dar ajuda, como por 

exemplo fazer uma introdução das organizações. 

Participantes: o ideal será juntar pessoas com interesses parecidos 

Dicas para 

implementação do C1 – 

TC em Roma 

Esta atividade deve ser feita no início da formação. 

Pode decidir focar a discussão nos tópicos que sinta serem mais relevantes para as 

organizações que participam no TC.   

 

 

IO3                Módule 2.1 - Unidade 1              Atividade de Aprendizagem A 

bidibiBODYbibu 

Proposto por REPLAY NETWORK 

Configuração Vai precisar de uma sala grande e duas outras salas para fazer esta atividade, quanto 

mais distantes as salas mais desafiante o jogo. Precisa de pelo menos 2 grupos de 6 

participantes para que a atividade resulte, mas o número de grupos ser maior sempre 

em múltiplos de 6 (18,24, etc...). É possível adicionar observadores (ver as instruções nos 

materiais) ou ter o dobro de SR/SRA SIM NÃO. 
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Descrição da atividade BidibiBODYbibu é uma evolução de uma outra atividade que a maioria deverá conhecer 

como “the fax”. Equipas de 6 elementos têm a tarefa de reproduzir uma imagem 

complexa com o maior detalhe possível. Cada um tem diferentes habilidades e limites 

para as suas interacções. 

 

Objetivos: 

O objectivo desta atividade e em grupos de 6 elementos reproduzir uma imagem 

complexa com o maior detalhe possível. 

Esta atividade é normalmente utilizada durante sessões de formação onde queremos 

trabalhar o tópico da comunicação dentro da organização. 

Sendo uma atividade bastante interactiva e complexa, os resultados podem revelar 

muito sobre as competências de comunicação interpessoal, estratégia e trabalho de 

equipa (especialmente no cumprimento de regras e divisão de tarefas)..  

 

BidibiBODYbibu pode ser jogado com 2 ou mais grupos de 6 pessoas. Cada grupo terá 6 

“papéis” diferentes. Cada “papel” tem as suas próprias regras para seguir. A tarefa de 

cada grupo é de reproduzir um desenho o mais preciso possível. Apenas 1 dos 6 

membros pode ver o desenho. Cada grupo tem 20min, mas cada equipa têm a 

possibilidade de aumentar o seu tempo, obtendo tempo bónus, graças ao “papel” de um 

dos membros, focado em passar alguns testes. A atividade acontece em 3 salas, uma 

para os OLHOS, outra para as MÃOS e uma para o SR/SRA TEMPO. 

 

Os 6 papéis são: 

OLHO: Tens nas tuas mãos o desenho que a MÃO tem para reproduzir (a mão está 

noutra sala). Não te podes mover e tens que ficar na tua cadeira. Podes conversar com 

todos os participantes da tua equipa. A VOZ será o teu principal contato com a MÃO. O/A 

SR/SRA SIM/NÃO só pode responder às tuas perguntas com sim ou não. 

MÃO: Tens que reproduzir um desenho que não podes ver. O desenho está na sala do 

OLHO. Está na tua sala e não te podes movimentar. Podes falar com a VOZ e com o 

SR/SRA SIM/NÃO. Têm atenção para que a MÃO da outra equipa não veja o teu desenho. 

VOZ: És a pessoa através da qual o OLHO e a MÃO conseguem comunicar. Podes falar 

com todos, mas não pode ver porque estás vendado/a. Podes mover-te de uma sala para 

a outra, mas apenas com a ajuda do PÉ. 

PÉ: Tens que acompanhar a VOZ. Pode ver, mas não pode comunicar com ninguém. 

Podes mover-te de uma sala para a outra, mesmo sem a VOZ. Mas a VOZ não pode 

mover-se sem ti. 

SR/SRA sim/não: Podes mover-te e ver. Pode falar, mas podes apenas dizer SIM ou NÃO 

e respondendo apenas a perguntas precisas de outros membros da equipa. Só podes 

intervir quando te perguntarem diretamente. 

SR/SRA TEMPO: Podes mover-te, ver e falar com todos menos a MÃO. Tem que ganhar 
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algum tempo extra para a tua equipa, passando alguns desafios dados por um 

responsável. Cada desafio que superares vai dar à tua equipa um bónus de tempo, que 

tem que ser dado ao responsável na sala da MÃO. Cada desafio tem um nível diferente 

de dificuldade, consequentemente, uma quantidade diferente de tempo extra associado. 

Antes de começarem a equipa têm 3 minutos para dividirem as diferentes tarefas/papeis 

dentro do grupo. Depois deste tempo cada um terá que ir para a sua cada e começa o 

jogo. Esta atividade foi testada durante a formação à chegada SVE em Itália. A atividade 

foi desenvolvida para facilitar a participação de jovens com conhecimentos baixos de 

lingua estrangueira. 

 

2 espaços diferentes para reflexão, uma para uma discussão de equipa(por cor) e outra 

para discussão por “papel” (mãos - mãos, olhos-olhos... etc), como avaliação pessoal da 

aticidade (ver dicas nos materiais). 

Recursos  Link para o material no Google Drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1zB-

AFNzI8c9ennao23FrfDMi_gRsV2K1?usp=sharing  

Link para video no Google Drive(em inglês): 

https://drive.google.com/open?id=1luGWryb1jAiHj00bvV85uBtD94btNyW0 

Material Projeto de vídeo 

3 salas 

1 pc 

4 lápis 

4 borrachas  

4 mesas pequenas  

Cadeiras (as mesmas que o numero de participantes)  

4 conjuntos de palitos 6+6+6+6  (palhinhas também servem) 

4 bolas de cores diferentes 

Algumas folhas de papel branco A4 

Algumas folhas de papel branco A3 

Algumas impressões podem ser necessárias para as diferente tarefas do jogo 

4 temporizadores (como os utilizados para a cozinha) 

4 vendas para os olhos 

2 pessoas para ajudar  

6  coletes verdes com os diferentes “papeis” 
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6 coletes azuis com os diferentes “papeis” 

6 coletes rosa com os diferentes “papeis” 

6 coletes laranja com os diferentes “papeis” 

6  papeis verdes com as regras detalhadas para a equipa verde 

6 papeis azuis com as regras detalhadas para a equipa azul 

6 papeis rosa com as regras detalhadas para a equipa rosa 

6 papeis laranja com as regras detalhadas para a equipa laranja 

Tempo bonus em papel verde 

Tempo bonus em papel azul 

Tempo bonus em papel rosa  

Tempo bonus em papel laranja  

Questões SR/SRA TEMPO em papel verde 

Questões SR/SRA TEMPO em papel azul 

Questões SR/SRA TEMPO em papel rosa 

Questões SR/SRA TEMPO em papel laranja 

1 papel verde A3 com as possível escolhas para o SR/SRA TEMPO 

1 papel azul A3 com as possível escolhas para o SR/SRA TEMPO 

1 papel rosa A3 com as possível escolhas para o SR/SRA TEMPO 

1 papel laranja A3 com as possível escolhas para o SR/SRA TEMPO 

1 Sala com o sinal OLHO 

1 sala com o sinal MÃOS 

1 Sala com o sinal SR/SRA TEMPO 

Duração Min: 60 mins 

Máx: 120 mins 

Comentários e Dicas Participantes: Questões para discussão por equipa de cada cor: 

1.) O que aconteceu? Como trabalhamos em equipa? Quais foram os momentos mais 
difíceis durante o jogo? Como reagimos a eles? Pensam que existiu algum conflito entre 
si e os outros membros do grupo? Como foi a comunicação? Como é que o grupo se 
aproveitou do SR/SRA SIM NÃO? 
2.) Como dividiram os diferentes “papeis” pelo grupo? Como pessoa, preferia outro 
papel? Se sim, porque? Considera-se ou considera que alguém não estava adequado ao 
“papel” que desempenhou? De que forma isso influenciou o resultado final? 
3.) Como se sentiu durante o jogo? E agora? 
 
Questões para discutir com as pessoas com o mesmo “papel”: 
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1. Está satisfeito? 
2. Escolheu este “papel”? 
3. Pensava que ia ser assim? 
4. Que “papel” considera que tenha sido o mais útil na sua equipa? 
5. O que foi mais difícil? 
 

Têm 20 minutos para responder a estas questões como grupo utilizando tópicos e 

pequenas palavras numa folha grande. 

Facilitador: Esta atividade baseia-se numa abordagem de aprendizagem cooperativa. 

Toda a gente tem sucesso quando a equipa têm sucesso. Todos os participantes devem 

participar ativamente e fazer um esforço pelo seu grupo. Cada membro da equipa têm 

uma tarefa/papel/responsabilidade, por isso tem que acreditar que o sucesso das suas 

tarefas é o sucesso do grupo.  

Esta atividade procura promover as competências sociais de cada participante, de forma 

a aprender a utilizar as suas competências para o trabalho em grupo. 

Competências incluem comunicação eficaz, interpessoais e competências de grupo: 

1. Liderança 

2. Tomada de decisões 

3. Criação de confiança  

4. Comunicação  

5. Competências de gestão de conflito 

A interdependência positive entre os participantes é o elemento chave para esta 

actividade. Todos os membros do grupo têm que estar envolvido para que o grupo 

consiga acabar a tarefa. Para que isto aconteça cada membro do grupo têm que ter uma 

tarefa que não possa ser executada por mais nenhum elemento do grupo. 

Dicas para 

implementação do C1 – 

TC em Roma 

Tenha em atenção as atividades fisicas, faça adaptações se necessário consuante o grupo 

com que está a trabalhar. 

Faça adaptações das questões do quiz ao grupo com que está a trabalhar. 

Em alguns países/culturas, o grupo pode ter dificuldade em entrar no jogo. Pode ser 

benefico no principio da formação estabelecer um conjunto de regras de confiança para 

que todos se sintão confortaveis. 

Repita as instruções o numero de vezes necessário e prepare elementos visuais que 

ajudem para o sucesso da atividade. 

 

 

IO3          Module 2.2 - Unidade 1          Atividade de Aprendizagem B 

Filme sobre nós 
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Proposto por FOSa 

Configuração Grupo todo, trabalho em equipas, filmagens 

Descrição da atividade O objetivo do exercício é criar um pequeno filme inspirador que apresente a organização 
e as suas atividades, destinado a potenciais candidatos a voluntários. Deve ser uma 
„mostra” da organização e um resumo de sua ideologia e programa de voluntariado. 
Outros objetivos: integração, desenvolvimento de habilidades de cooperação em grupo, 
desenvolvimento de comunicação intra-grupo e pensamento criativo, resolução de 
problemas, análise de papéis da equipa. 
Curso: 
A tarefa dos grupos é escrever um guião, dividir papéis e gravar um filme sobre o grupo / 
organização ou sobre os seus membros individuais ou sobre diferentes atividades que 
realizam (por exemplo, ações de caridade, campanhas sociais, etc.).  
É importante que o filme responda pelo menos a algumas perguntas importantes sobre 
as atividades da organização: 

- qual é a missão da organização? 

- quais são os seus principais objetivos? 

- que atividades realiza? 

- o que é importante para nós? 

- Que tipo de pessoas somos? 

- o que pode fazer por nós? 
 
Os participantes também têm a tarefa de criar cenários ou roupas. Ao criar o guião e o 
filme, o facilitador controla de perto o trabalho do grupo e anota todas as observações. 
O filme pode ser visto imediatamente após o trabalho, quando terminar ou no final do 
dia de formação. 
Adaptações: 
1 Se houver mais de 10 pessoas em um grupo, poderão ser divididas em duas equipas 
que trabalharão em dois filmes diferentes. 
2. O filme pode ser filmado em qualquer género escolhido pelo grupo, por exemplo, na 
forma de documentário, telenovela, horror, filme sensacional, cinema mudo, comédia, 
publicidade. 
3. Os participantes também podem fazer um filme com base em um guião pronto, 
desenvolvido anteriormente pelo facilitador. A tarefa do grupo é gravar um filme, de 
acordo com as instruções do facilitador. 
Analise: 
Durante a análise do exercício, o facilitador pode discutir vários aspectos do trabalho do 

grupo e as perguntas dos participantes individuais, à medida que o avaliarem. Os 

assuntos discutidos durante a análise podem ser, por exemplo: habilidades de 

comunicação dos participantes, liderança de grupo e outras funções da equipa adotadas 

pelos membros do grupo durante o desempenho da tarefa, habilidades de colaboração, 

gerar e implementar idéias criativas, resolução de problemas e motivação para agir. O 

facilitador deve resumir os aspetos positivos e negativos do trabalho em grupo. 

Recursos  - 
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Material - Câmera (pode ser um telemovel smartphone) 
- Computador com um programa que permita editar sequências de filmes 
- folhas e canetas 
- vários acessórios disponíveis na sala de formaçãp (para cenografia, elementos de 
fantasia etc.).) 
 

Duração Min: 90 mins 

Máx: 120 mins 

Comentários e Dicas Facilitador: ao trabalhar com idosos, pode envolver 1 ou 2 voluntários que ajudarão no 

uso de dispositivos multimídia e na edição do filme 

Participantes: 

Dicas para 

implementação do C1 – 

TC em Roma 

Esta atividade pode ser também implementada com os sénior, para fortalecer a ligação 

do grupo. Com os sénior o tópico pode ser o que eles esperam do voluntariado. 

 

 

IO3          Módule 3.1 - Unidade 1          Atividade de Aprendizagem A 

Consegues gerir um voluntário? 

Proposto por Gulbene 

Configuração Grupo de 15-20 pessoas, representantes de ONGs; trabalho individual, em grupos de 3 

participantes e em grupo completo. 

Descrição da atividade O facilitador de educação não-formal explica o ciclo do voluntariado; discussão com 
todos os participantes: discutir que recursos e ferramentas são necessários para gerir 
voluntários, como pode o voluntariado ajudar a alcançar o objetivo de uma organização, 
que atenção e compensações deve o voluntário receber. (10-15 minutos) 
 
Trabalho individual: cada participante deve escrever respostas para três perguntas num 
papel A4, tendo em conta as especificidades e possibilidades da sua organização: 
 
1. Quem será responsável pela gestão dos voluntários na tua organização? Essa pessoa 
terá tempo suficiente? E de que competências precisará? De que recursos precisam para 
gerir voluntários?  
2. Porque precisa a tua organização de voluntários? Como podem os voluntários 
contribuir para alcançar o objetivo da tua organização?  
3. Que ferramentas podem oferecer para motivar os voluntários? Há benefícios 
adicionais que possam oferecer? (15-20 minutos) 
 
Discutam as respostas num grupo de 3 pessoas, partilhem opiniões e boas práticas. Por 

fim, o facilitador sintetiza os resultados no flip chart e salienta os pontos mais 

importantes. (10-15 minutos) 

Recursos   

Material Cadeiras, folhas e quadro flip chart, papel A4, marcadores 
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Duração Min: 35 mins 

Máx: 50 mins 

Comentários e Dicas Facilitador: Facilitador de educação não-formal com conhecimento sobre voluntariado  

Participantes: Representantes de ONGs, com ou sem experiência em gestão do 

voluntariado 

Dicas para 

implementação do C1 – 

TC em Roma 

Altere ou adapte as perguntas para outras que sejam mais relevantes para as 

organizações presentes na formação. 

A atividade pode ser utilizada de forma contraria para criar algo novo. Podem analisar 

com mais detalhes “o que os voluntários precisão”. 

 

 

IO3          Módule 4.1 - Unidade 1          Atividade de Aprendizagem A 

O melhor lugar para ser útil 

Proposto por Pistes-Solidaires 

Configuração Coletiva ou individual 

Descrição da atividade 1. Apresentação de projetos! 

O facilitador convida os participantes a imaginar um projeto na sua localidade ou na sua 
associação que responda a uma necessidade que eles identifiquem. 10 minutos de 
preparação em grupos de 2 pessoas. Regressam ao grupo, que pode colocar possíveis 
questões – 15 min. 

Esta ferramenta (entre outras) permite a cada facilitador construir a formação, usando as 
seguintes perguntas: 

- Quem está a pedir a iniciativa? Os cidadãos? Uma ONG? Uma instituição política?  

-Qual será o benefício da ação? 

-Quem obterá estes benefícios? 

2.     Não é não!  

Em que empresa ou associação não querem trabalhar e porquê? – reunir opiniões – 10 
min.  

Esta atividade permite ao facilitador perceber melhor as aspirações éticas dos 
participantes, bem como os ambientes em que não estão à vontade e também as áreas 
que preferem. 

3.     A minha SWOT – a pares, ajudem-se mutuamente a fazer uma SWOT numa matriz em 
branco – 20 min. 

O facilitador apresenta os documentos SWOT de cada participante, completando-os, se 
for necessário. É uma oportunidade para o facilitador falar sobre como os pontos fracos 
podem ser transformados em pontos fortes e sobre como uma pessoa se pode adequar 
a vários contextos. 20 min. 
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Sugerimos que os facilitadores testem a ferramenta em si próprios, concentrando-se no 
seu papel de facilitadores. Mas a ferramenta também pode ser adaptada para avaliar a 
situação de um território, de uma ONG, de um projeto de bairro, etc. 

4.     Uma lotaria de possibilidades – O facilitador distribui a cada participante um 
documento que representa uma silhueta humana feita de bilhetes de lotaria. Das 
competências e traços de personalidade do vizinho à vossa esquerda, procurem as 
possibilidades, indicando-as no documento – 15 min. O facilitador comenta a silhueta e 
as propostas feitas por cada participante. 10 min. 

Esta atividade é a sequência lógica da anterior. Pode ser complementada por uma 
partilha informal sobre voluntariado na Europa e a sua diversidade, para que se tenha 
uma melhor compreensão do interesse nesta possibilidade. 

Duração : 80 minutos 

Recursos   

Material Canetas e post-its, Flip chart 

Duração Min: 80 mins 

Máx: 100 mins 

Comentários e Dicas Facilitador : 

Participantes : 

Dicas para 

implementação do C1 – 

TC em Roma 

Esta atividade é interessante para que as organizações fiquem mais conscientes da 

importância dos voluntários seniores nos seus projectos. 

Uma direção poderá ser a criação de novas actividades/projectos. Ajudar os participantes 

a definir questões/problemas na sua comunidade. 

A SWOT é boa para ser utilizada com novas ou pequenas ONGs, para desenvolver a sua 

rede, para melhorar as suas actividades, entender melhor como envolver os voluntários 

e motiva-los.  

 

 

IO3          Módule 5.2 - Unidade 1          Atividade de Aprendizagem A 

O reconhecimento é necessário 

Proposto por Associação Mais Cidadania 

Configuração reflexão individual, discussão em grupo 

Descrição da atividade O facilitador pede aos participantes que anotem na folha de papel qual foi a melhor coisa 
(elogio, atitude, ação) que já receberam no seu trabalho (5min). 
Peça aos participantes que compartilhem com o grupo e expliquem como se sentiram. 
Depois, o formador perguntara aos participantes o que eles acham do reconhecimento e 
celebração dos voluntários. O tipo de reconhecimento e celebração necessário é 
semelhante a um trabalhador? Por quê? Quais são as diferenças e as semelhanças? 
O formador escreve no quadro as principais conclusões e ideias. 
Então, numa folha de papel grande, cada participante deve escrever uma maneira de 
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reconhecer e celebrar os seus voluntários. No final, o facilitador poderiá dar mais 

algumas idéias para escrever e entregar aos participantes uma lista de 10 ou mais 

maneiras diferentes de reconhecer e celebrar os voluntários. 

Recursos  lista de 10 ou mais maneiras diferentes de reconhecer e celebrar voluntários. 

Aranguren Gonzalo, Luis A. (2002), Los itineraries EDucativos del Voluntariado, Madroid, 

Plataforma para la promocion del voluntariado en Espana, 1st edition of A fuego Lento 

(ISU 2014) (DES)ENOLVER A Educação para o Desenvolvimento no voluntariado para a 

Cooperação 

Material post it notes, pens, flip chart, sticks, big piece of paper 

Duração Min: 35 mins 

Max: 60 mins 

Comentários e Dicas Facilitador : 

Participantes : 

Dicas para 

implementação do C1 – 

TC em Roma 

Esta atividade é boa para reflector “porque é que as pessoas fazem voluntariado” e “ 

porque é que não fazem voluntariado”, pode ser utilizado para perceber as motivações 

dessas pessoas. 

 

 

IO3          Módule 6.1 - Unidade 1          Atividade de Aprendizagem A 

Mapear uma rede de voluntariado intergeracional 

Proposto por Gulbene 

Configuração Grupo de 15-20 pessoas, representantes de ONGs com ou sem experiência de 

voluntariado.  

Descrição da atividade 1. Sentados em círculo, o facilitador de educação não-formal inicia uma discussão sobre 

voluntariado intergeracional e identifica a experiência, atitude e conhecimento do grupo 

sobre este tópico. O facilitador desenha um mapa esquemático de uma comunidade 

local/cidade/município num flip chart e encoraja os participantes a pensar em 

organizações, instituições e também eventos em que o voluntariado intergeracional 

pode ter lugar. Por exemplo, jardins-de-infância em que os seniores podem trabalhar, a 

longo-prazo, com as crianças, centros de jovens em que os seniores podem transmitir os 

seus conhecimentos, tais como ofícios ou técnicas de artesanato, festividades do 

município, etc. (15-20 minutos) 

2. Os participantes devem escrever, individualmente, num post-it um lugar ou um evento 

em que se pode realizar voluntariado intergeracional e que tipo de atividades podem ser 

realizadas lá. (7 minutos) 

3. De seguida, o facilitador pede a cada participante que partilhe e que cole o post-it no 

local onde a atividade/evento pode ser realizada. O facilitador faz um resumo e dá uma 

visão geral da comunidade local/região e o mapeamento do voluntariado intergeracional 

está feito! (15-20 minutos) 

Recursos  - 
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Material Cadeiras, flip chart, post-its, marcadores 

Duração Min: 35 mins 

Máx: 45 mins 

Comentários e Dicas Facilitador: facilitador de educação não -formal com conhecimento sobre voluntariado 

Participantes: representantes de ONGs com ou sem experiência de em voluntariado. 

Dicas para 

implementação do C1 – 

TC em Roma 

Um mapa real da zona pode ser um bom ponto de início para os participantes 

identificarem os seus sítios de interesse.  

Pode ser bom para iniciar uma conversa sobre o que há disponível na zona. 

 

 

 

A formação em cada país parceiro 
 

Formato da formação 

A maioria das organizações encontrou espaços dentro dos seus locais de trabalho habitual, equipadas 

com todos os materiais necessários para a implementação com sucesso da formação. As exceções 

foram Gulbene que utilizou o espaço da biblioteca regional, onde tinham uma variedade de espaços 

disponíveis que iam de encontro as necessidades da formação que prepararam e a Replay que utilizou 

a sede de um dos seus parceiros, o centro de jovens da cooperativa social META. 

 

Candidaturas 

A maioria dos parceiros optou por utilizar as plataformas digitais como forma de comunicar e passar a 

informação, através das redes sociais, Facebook e websites. Todos os parceiros também previligiaram 

o contato direto com a sua rede de parceiros locais e de redes de contatos para passar a informação 

sobre o projeto e a formação. Todos os parceiros criaram folhetos e posters com informação sobre o 

projeto, alguns acrescentaram mesmo a data e local da formação, assim como os tópicos gerais a 

serem abordados durante a formação. 

No caso do CAD houve convites feitos a organizações para participarem no primeiro evento publico de 

forma a ter uma abordagem mais próxima e a perceber o seu interesse em participar no projeto. No 

caso de Gulbene, para além das plataformas digitias, foi criado um anuncio de jornal de forma a 

promover a formação. E FOsa convidou todas as organizações que mostraram interesse para uma 

reunião de forma de defenir a melhor data para a formação de forma a poder incluir todos os 

interessados em participar. 
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Os participantes da formação local 

As organizações que participaram nas formações foram muito diferentes de país para país e também 

se aconteceu essa diferença mesmo dentro de alguns dos países parceiros. Entre aquelas que já 

recebiam voluntários mas queriam aumentar a qualidade do seu trabalho e aquelas que queriam 

começar a sua jornada no voluntariado foram 30 as organizações que participaram em todas as 

formações. 

No Reino Unido na formação participaram 3 organizações, que nunca tinha trabalhado com 

voluntários, com a missão de transformar um cemitério num espaço para a comunidade e duas outras 

que já recebem voluntários, mas com dificuldades de recrutamento, Abbeyfield Society, um espaço 

que promove o conforto e um ambiente descontraído, mas que permite que os mais velhos 

mantenham a sua independência e um moinho de papel ainda em funcionamento, gerido por uma 

instituição de caridade, que é também um espaço de visita, educação e centro comunitário.  

Em Portugal 5 organizações participaram na formação, todas eles trabalhando para ou com séniors, 2 

destas organizações decidiram receber voluntários no âmbito deste projeto. As duas organizações que 

se disponibilizaram a receber voluntários eras novas para a pratica, uma é um albergue noturno para 

sem abrigo homens de cidade de Lisboa e a outro o lar de idosos e centro de dia. As outras 3 

organizações que participaram na formação trabalham diretamente com idosos, no combate ao 

isolamento social e problemas financeiros deste grupo, os voluntários são na sua maioria jovens. 

No Polonia forma 5 as organizações que participaram na formação e dessas 4 receberam voluntários 

no contexto do projeto. Uma das organizações trabalha com voluntários, a maioria sénios, mas os 

participantes não tinham experiência na área. Duas outras organizações o trabalho é com crianças e 

estão habituados a trabalhar com voluntários, mas estes ajudam na manutenção e gestão dos espaços. 

E a última organização é um banco alimentar local que conta a sua maioria com o trabalho de 

voluntários. 

Em França foram 3 as organizações que participaram na formação, uma delas decidiu receber  

voluntários dentro do projeto.  uma das organizações estava à procura de voluntários por isso foi uma 

boa oportunidade para os ajudar e formar no recrutamento de novos voluntários. As outras 2 

organizações já trabalhavam com voluntários sênior. Uma das organizações promove os direitos das 

mulheres e eu outra o desenvolvimento estruturas de transportes.  

Em Itália participaram 5 organiza ações na formação e todas decidiram receber voluntários no 

contexto  do projeto, eram responsáveis cor de frente serviços quando diferentes grupos: um centro 

de dia para pessoas com deficiência, 2 centros de jovens, um centro de dia para a terceira idade, um 

Jardim comunitário urbano, um restaurante social e mercado no qual jovens autisticos e as suas 

famílias estão envolvidos, Uma casa comunitária aberta para eventos sociais e culturais.  

Participaram na formação na Letônia 9 organizações e todas elas receberam voluntários dentro do 

projeto. Quatro delas foram ONG que já recebem voluntários locais, trabalham com pessoas idosas e 

pessoas com deficiência. As outras organizações que participaram foram 2 escolas, um museu, um 

centro desportivo e um centro da ação social. com exceção da escola, todas as organizações trabalham 

com sénior, direta ou indiretamente. 



  

19 

 P
ag

.1
9

 
P

ag
.1

9
 

P
ág

in
a1

9
 

Seleção das organizações para a formação  

Os critérios de seleção foram diferentes de país para país, o Reino Unido focou-se em Organizações 

com dificuldades no recrutamento e novas organizações . Em Portugal, França e  Itália o critério foram 

organizações que já trabalhassem ou quisessem vir a trabalhar com o voluntariado sênior, para 

desenvolver/melhorar às suas necessidades. Enquanto que na Polônia e na Letônia focaram-se na 

vontade das organizações de participar.  

 

Formadores  

a maioria dos formadores participou na formação a Itália onde se testou e melhorou algumas das 

atividades sugeridas. Exceção foi França , devido a uma mudança na equipa que levou a substituição 

de um dos formadores que não participou na formação de preparação em Itália, mas que seguiu o 

toolkit IO1 de preparação para a formação.  
 

Metodologia  

Todos os parceiros que partilharam metodologias de educação não formal, com dinâmicas, discussões, 

trabalho em grupo, trabalho a par, chuva de idéias e trabalho individual focado na partilha de idéias 

dos participantes e organizações e com base nas expectativas das organizações participantes.  

FOsa decidiu envolver as organizações em todo o processo de planeamento de actividades 

(planeamento, relatório de resultado de atividades) 

Gulbene no final da formação envolveu os sénior nas atividades com as organizações fazendo assim 

uma inovação no seu programa.  
 

Opinião dos participantes                                               

Todos os parceiros deram um feedback muito satisfatório por parte das organizações participantes. Foi 

geral a todos os países a satisfação na partilha de conhecimentos e práticas entre todas as 

organizações que participam na formação. Fui feita mais que uma vez a referência é um atmosfera 

relaxada que permitiu um partilha mais honesta , profunda  e inesperada durante os trabalhos em 

pequenos grupos e em plenário, assim como espaço para refletir e aprender juntos como melhorar as 

capacidade de envolver os voluntários em atividades, como recrutar e adequar o seu trabalho as 

necessidades da organização e dos voluntários.   

Na Polônia e em França forma mensionadas atividades desenvolvidas e satisfação em fazer 

esses exercicios e as conclusões interessantes a que chegaram.  
No Reino Unido e na Letônia as organizações que participaram destacaram a satisfação nas novas 

parcerias criadas entre elas.  

Em Itália e Portugal as organizações partilharam que se sentiram mais preparadas para receber 

voluntários e que ganharam novas ferramentas, exercícios e experiências que mais tarde poderiam vir 

a utilizar para preparar e integrar os voluntários, esta última foi também partilhada por França, com 

uma das participantes é partilhar pretendia utilizar essas ferramentas das diferentes organizações 

onde é voluntária. 
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Podemos destacar duas observações interessantes. Na FOSA houve uma discussão bastante bem-

sucedida sobre o futuro do voluntariado em Olszty, e um comentário relacionado com o voluntariado 

sénior vindo de um dos participantes em Itália: “Com o curso de formação compreendi melhor a 

valiosa essência do voluntariado sénior.” 
 

Opinião dos facilitadores 

Os facilitadores, em geral, ficaram satisfeitos com os resultados finais, mas fizeram referência a 

atualizações que poderiam melhorar as formações em cada país. Os parceiros mencionaram que os 

participantes ficaram contentes com os exercícios e com a partilha de boas práticas. CAD, AMC e Pistes 

referenciaram a diversidade de organizações: algumas já tinham voluntários, enquanto outras queriam 

começar a receber voluntários, e isto criou um desfasamento entre as expectativas de cada 

organização participante. FOSA mencionou que o facilitador afirmou que o programa como um todo 

está construído sobre uma lógica geral que alcança os objetivos que estavam definidos no projeto. A 

Pistes sentiu que havia uma falta de contribuições teóricas. A Replay sentiu que os participantes 

tinham uma compreensão mais estruturada sobre o que significava receber e integrar voluntários nas 

suas organizações. Na Gulbene havia o sentimento de que o programa e as atividades eram fantásticos 

porque as organizações olhavam para o trabalho voluntário e para as suas experiências de diferentes 

pontos de vista, o que lhes irá ajudar a estruturar o seu trabalho futuro. 

Todos os parceiros mencionaram a falta de tempo que impedia as organizações participarem 

inteiramente no curso de formação, e como isso influenciou o ritmo da formação e a estrutura 

inicialmente planeada. No entanto, todos os participantes estavam envolvidos e os níveis de partilha e 

de discussão foram bastante profundos. Uma das ações sugeridas por dois parceiros, FOSA e Reply, foi 

de promover a formação exteriormente ao local de emprego dos participantes. No CAD, quando um 

participante não podia comparecer, os facilitadores combinaram com essa pessoa uma outra data para 

abordar aquilo que tinha sido perdido. 

No final do curso de formação, a Reply juntou todos os materiais produzidos e enviou-os para os 

participantes refletirem juntamente com as suas organizações e para serem guardados como 

referência na receção futura de voluntários. Isto foi algo que o CAD sugeriu como uma melhoria na 

forma de um panfleto que fosse dado às organizações participantes no final da formação. Muitos dos 

participantes mencionaram que gostariam de utilizar a maioria dos exercícios no seu futuro com as 

suas organizações. 

 

Adaptações às necessidades locais 

A AMC sentiu a necessidade de colocar mais ênfase no tópico da interculturalidade e no diálogo 

intercultural, uma vez que o ambiente em Lisboa se está a tornar cada vez mais multicultural, e 

algumas das organizações estavam dispostas a receber voluntários internacionais. Com o objetivo de 

tornar o curso de formação divertido e relaxado, a AMC adaptou a sua estrutura, não seguindo a 

ordem direta como aparece no IO1, mas sim usando diferentes exercícios para criar uma narrativa 

sobre todas as fases de integração de um voluntário. 
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Para a FOSA a formação foi a primeira oportunidade para juntar diversas organizações e discutir as 

dinâmicas do voluntariado em conjunto. A escolha dos exercícios seguiu uma sequência lógica – desde 

reflecções gerais sobre voluntariado, passando por procedimentos, e seguindo para o 

desenvolvimento de um plano de ação conjunto para a implementação do voluntariado. Para fazer o 

processo de grupo mais dinâmico, a associação adicionou ao programa algumas tarefas de grupo 

curtas, mas intensivas, que também usaram durante a formação de seniores (Tower of Power, Egg 

Protection Device). 

Na Pistes o facilitador selecionou uma atividade por módulo. As necessidades das organizações foram 

tidas em conta, uma vez que algumas necessitavam de desenvolver novas políticas de voluntariado e, 

como tal, queriam saber como analisar as situações e as necessidades dos voluntários. 

O curso de formação na Itália abordou todos os módulos previstos na estrutura de formação do Active 

Seniors, escolhendo a estratégia e as atividades que melhor poderiam responder às expectativas e às 

necessidades do contexto italiano e das organizações envolvidas. Este curso de formação deu às 

organizações a oportunidade de refletir profundamente nas expectativas e nas implicações de receber 

voluntários nas suas organizações de uma forma mais sistemática, parte de um projeto concreto e 

contínuo da organização. Todos os resultados do curso de formação foram recolhidos e partilhados 

entre os participantes, tornando-se materiais de referência para receber voluntários no futuro. 

A Gulbene começou a formação com atividades para as organizações se conhecerem entre si e para 

refletirem sobre trabalho voluntário. De seguida, continuaram com atividades sobre o sistema de 

trabalho voluntário nas organizações. As atividades de grupo que envolvessem todos tiveram uma 

grande importância no curso de formação por causa das conversas e discussões sobre as possibilidades 

e as necessidades do trabalho voluntário. Foi também bom para as organizações e para os voluntários 

se encontrarem pessoalmente, para criar uma experiência melhor para o futuro. 

 

Ambiente de formação 

Os cursos de formação na AMC, FOsa e Gulbene estavam integrados numa lógica de educação não-

formal. A CAD dinamizou-a num ambiente formal e, após a formação, com suporte 1:1 e apoio 

adicional em determinados tópicos. A AMC, CAD e Gulbene desenvolveram e implementaram a 

formação por si mesmos. Entretanto, a FOSA fê-lo numa cooperação informal com uma organização 

parceira que auxiliou na organização de algumas das atividades. A Pistes Solidaires e a Replay também 

realizaram a formação com a ajuda de parceiros locais. Todos os parceiros da Replay já tinham 

experiência em receber Active Seniors locais, e essas experiências mostraram-se ferramentas e casos 

de estudo bastante úteis para discussão durante a formação. 

 

Resultados e impacto 

1. Todas as organizações enfatizaram que o curso de formação levou a uma melhor preparação e 

implementação da gestão de voluntariado nas organizações participantes. Elas tornaram-se 

mais conscientes da gestão de voluntariado e melhoraram ou criaram novas estratégias. 

2. CAD, FOSA, Replay e Gulbene mencionaram que o curso de formação fortaleceu a rede local 

de organizações. 
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3. AMC notou que o curso de formação ajudou a aumentar a consciência relativamente à 

diversidade e à interculturalidade num ambiente profissional e organizacional. 

4. Gulbene notou que o curso de formação onde as organizações e os voluntários se 

encontraram foi uma boa prática de apresentação. 

5. A maioria das organizações mencionou também o benefício em partilhar ideias e boas práticas 

entre diferentes organizações e parceiros que estivessem envolvidos no curso de formação. 

Algumas delas também falaram sobre melhores possibilidades de colaborações futuras com as 

organizações. 

Atividades Implementadas do Toolkit 

As seguintes atividades foram implementadas durante os cursos de formação do IO3 com seniores dos 

6 países parceiros: 

IO3 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO 
IMPLEMENTADAS 

Modulo Atividade Nota País 

1 M1 
Ideias da ONG 

Atividade do 
Toolkit 

Portugal, França, 
Polónia, Reino 
Unido, Letónia 

2 Linhas orientadoras da 
ONG 

Atividade do 
Toolkit 

Polónia, Letónia, 
Reino Unido 

3 Exemplos de planos 
para o voluntariado 

Atividade do 
Toolkit 

Reino Unido 

4 Escrevam o vosso 
próprio plano 

Atividade do 
Toolkit 

Reino Unido 

5 Oferta de voluntariado 
Atividade do 

Toolkit 
Reino Unido 

6 M2 “bidibiBODYbibu” 
Atividade do 

Toolkit 
Portugal 

7 A torre do poder Nova atividade Polónia 

8 A alegria de dar 
Atividade do 

Toolkit 
Polónia 

9 “ Filme sobre nós” 
Atividade do 

Toolkit 
Portugal, Polónia, 

Letónia 

10 Programa de 
voluntariado 

Atividade do 
Toolkit 

França 

11 M3 Aprender com os 
estudos de caso 

Nova atividade Portugal 

12 Vara Holistica Nova atividade Itália 



  

23 

 P
ag

.2
3

 
P

ag
.2

3
 

P
ág

in
a2

3
 

13 Consegues gerir um 
voluntário? 

Atividade do 
Toolkit 

França, Polónia, 
Itália, Letónia, 
Reino Unido 

14 Resolver problemas Nova atividade Reino Unido 

15 M4 O melhor lugar para ser 
útil 

Atividade do 
Toolkit 

França, Polónia 

16 Vamos procurar 
voluntários! 

Atividade do 
Toolkit 

Reino Unido 

17 Um passo em frente 
Atividade do 

Toolkit 
Reino Unido 

19 Seleção Nova atividade Reino Unido 

20 M5 Celebrar o voluntariado 
Atividade do 

Toolkit 
Reino Unido 

21 Má gestão do 
voluntariado 

Atividade do 
Toolkit 

Reino Unido 

22 O reconhecimento é 
necessário 

Atividade do 
Toolkit 

Portugal, França, 
Polónia, Letónia, 

Reino Unido 

23 M6 Teoria do Iceberg Nova atividade Portugal 

24 Dramatização de 
estudos de caso 

Nova atividade Portugal 

25 Mapear uma rede de 
voluntariado 

intergeracional 

Atividade do 
Toolkit 

Polónia 

26 
A flor das competências 

Atividade do 
Toolkit 

França 

27 M3/M6 

Nadas e cruzes (Xs e Os) Nova atividade Itália 

28 IO2- M1.2 Que tipos de motivação 
e que tipo de 
voluntário? 

Atividade 
adicional 

adaptada do IO3 
Polónia, Letónia 

29 IO2-M3.1 

Quatro palavras 

Atividade 
adicional 

adaptada para o 
IO3 

Itália 
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30 IO2-M3.2 

Metaplano 

Atividade 
adicional 

adaptada para o 
IO3 

Portugal, Polónia, 
Letónia 

31 IO2-M4.1 

A vossa opinião 

Atividade 
adicional 

adaptada para o 
IO3 

Letónia 

 IO2-M4.3 
O voluntariado pode 

fazer-me... 
Atividade do 

Toolkit 
Itália, Reino Unido 

32 IO2-M5.3 

Ponte para nativos 

Atividade 
adicional 

adaptada para o 
IO3 

Portugal 

Formato de formação e agenda diária em cada país 
 

Ação comunitária Dacorum CVS, UNITED KINGDOM 

IO3 FORMATO DE FORMAÇÃO em UK 
Module.Unit Activity Name Note 

1 
M1 Module 1.1 What you should provide 

volunteers 

 Unit 1 Activity A (NGO Thoughts) 

 Unit 2 Activity A (NGO Guidelines) 

 Unit 3 Activity A (Examples of 
volunteer policies) 

 Unit 3 Activity B (Write your own 
policy) 

Module 1.2 Basic procedures and 
documents 

 Unit 1 Activity A ( Job offer for a 
volunteer) 

Yes (adapted) 

2 
M2  Module 2.2 The Art of giving 

 Unit 1 Activity B (Movie about us) 

No 

3 
M3 Module 3.1 Managing volunteers  

 Unit 1 Activity A (Can you handle 

a volunteer) 

No 

4 
M4 Module 4.2 Inviting and motivating 

volunteers to join us  

 Unit 2 Activity A (A Step forward) 

Yes (adapted) 
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Module 4.2 Recruitment and Marketing to 

volunteers  

 Unit 1 Activity A (Let's Look for 

volunteers) 

Module 4.3 What is volunteering  

 Unit 1 Activity A (Volunteering 

can make me) 

5 
M5 Module 5.1 How to value volunteers  

 Unit 1 Activity A (Celebrating 

volunteering) 

 Unit 1 Activity B (Bad volunteer 

management) 

Module 5.2 How to value volunteers  

 Unit 2 Activity A (Recognition is 

needed) 

 
Yes (adapted) 

6 
M6 Module 6.1 Mapping intergenerational 

volunteering 

 Unit 1 Activity A (Mapping 

intergenerational volunteering 

Phase 1) 

Yes (adapted) 

Day 1 

 

10:00–10:15 Coffee, Introduction to CAD/US, Housekeeping, and LIAS project Intro. Sign in sheet 

10:15-10:30 Introduction 
Introduction to each other, Pairs. Introduce ourselves, and their organisations (5 
mins). Then the other person presents them back to whole group (10 mins). Get them 
thinking about how their organisations is seen in other people's eyes 

10:30–10:45 Objectives to the training and go through what each other is expecting from the 
training. Look at how we feedback, ground rules etc 

10:45-11:15 Module 1.1 What you should provide volunteers 
Unit 1 Activity A (NGO Thoughts) 

11:00-11:15 Module 1.1 What you should provide volunteers 
Unit 2 Activity A (NGO Guidelines) 

11:45-12:00 Module 1.1 What you should provide volunteers 
Unit 3 Activity A (Examples of volunteer policies) 

12:00-12:15 Module 2.2 The Art of giving 
Unit 1 Activity A (The Joy of Giving) 

12:15-12:25 Module 1.1 What you should provide volunteers 
Set Homework to check/write their own policy 
Unit 3 Activity B (Write your own policy) 

or  

12:15-12:25 Module 2.2 The Art of giving 
Set Homework to think about a movie about themselves and how they want to market 
themselves and what they think they want to put across. 
Unit 1 Activity B (Movie about us) 

12:25-12:30 Summary and feedback 

Day 2 
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10:00–10:10 Introduction of what we have been going through and people’s feedback and 
thoughts so far 

10:10-10:30 Module 1.1 What you should provide volunteers 
Present homework to check/write their own policy 
Unit 3 Activity B (Write your own policy) present and feedback 

or  

10:10-10:30 Module 2.2 The Art of giving 
Present homework - a movie about themselves and how they want to market 
themselves and what they think they want to put across. 
Unit 1 Activity B (Movie about us) present and feedback 

10:30-11:00 Module 1.2 Basic procedures and documents 
Unit 1 Activity A (Job offer for a volunteer) 

11:00-11:45 Module 4.3 What is volunteering 
Unit 1 Activity A (Volunteering can make me) 

11:45-12:00 Module 4.2 Inviting and motivating volunteers to join us 
Unit 2 Activity A (A Step forward Phase 1) 

12:00-12:15 Module 4.2 Inviting and motivating volunteers to join us 
Unit 2 Activity A (A Step forward Phase 2) 

12:15-12:25 Module 6.1 Mapping intergenerational volunteering 
Set homework to look at local area and highlight areas of intergenerational 
volunteering 
Unit 1 Activity A (Mapping intergenerational volunteering Phase 1) 

Day 3 
 

10:00–10:10 Introduction of what we have been going through and people’s feedback and 
thoughts so far 

10:10-10:30 Module 6.1 Mapping intergenerational volunteering 
Set homework to look at local area and highlight areas of intergenerational 
volunteering 
Unit 1 Activity A (Mapping intergenerational volunteering Phase 1) 

10:30-11:00 Module 3.1 Dealing with challenging behavior  
NEW Activity (Problem solving) 

11:00-11:15 Module 4.2 Recruitment and Marketing to volunteers  
NEW Activity A (Selection) 

11:15-11:30 Module 5.1 How to value volunteers 
Unit 1 Activity A (Celebrating volunteering) 

11:30-11:40 Module 5.1 How to value volunteers 
Unit 1 Activity B (Bad volunteer management) 

11:40-12:10 Module 5.2 How to value volunteers  
Unit 2 Activity A (Recognition is needed) 

12:10-12:30 Summary, Evaluation and feedback 

 

 

Associação Mais Cidadania, PORTUGAL 
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IO3 FORMATO DE FORMAÇÃO em PORTUGAL 
Module.Unit Activity Name Note 

1 1.1Unit1.A NGO thoughts  

2 4.2.Unit1 
(IO2 - 3.2.Unit 

2.B.) 
Metaplan Taken from IO2 

3 2.1.Unit1.A “bidibiBODYbibu”  

4 3.1.Unit1 
Learning from Case 

studies 
New activity 

5 6.1.Unit1 
(IO2 - 5.3Unit1.C) 

The bridge for natives Taken from IO2 

6 6.1.Unit1 Iceberg theory 
New activity/ Focus in intercultural meeting 

instead of intergenerational meeting 

7 6.1.Unit1 
Role Play Case 

Studies 
New activity// Focus in intercultural meeting 

instead of intergenerational meeting 

8 5.2.Unit1.A 
Recognition is 

needed 
 

9 2.2.Unit1.B. “Movie about us” Changed to “Poster about us ” 

14/02/2019 
 

9:30-10:00 Presentation dynamic with Dixit Cards – Who am I 

10:00-10:15 Draw me! 

10:15–10:45 Tree of Expectations (regarding the TC) 

10:45-11:00 Presentation of the project and the TC program 

11:00-11:15 Break 

11:00-11:30 M1. Organisational policies & procedures relating to volunteering  
M1.1.Unit 1A 
Learning Activity “NGO thoughts ”  
30 minutes  

11:30-12:30 IO2.M3. Organisational policies & procedures relating to volunteering  
M1.1.Unit 1A 
Learning Activity “Metaplan ”  
60 minutes 

12:30-14:00 Lunch break 

14:00-15:15 IO3.M2. Organisational policies & procedures relating to volunteering  
M1.1.Unit 1A 
Learning Activity “bidibiBODYbibu ”  
90 minutes  

15:15-15:30 Break 

15:30-16:45 New activity 
M3. Managing volunteers, making volunteering and motivating volunteers to 
become more active citizens 
M3.1.Unit 1 
Learning Activity “Learning from study cases” 
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90 minutes 

16:45-17:00 Evaluation of the day 

17:00 

15/02/2019 
 

9:30-9:45 Energizer 

9:45-10:15 Theoretical framing of the previous day exercises 
10:15-11:00 IO2.M5. Skill development (teamwork, conflict management) 

M5.3Unit1.C 
Learning Activity “The bridge for natives” 
90 minutes 

11:00-11:15 Break 

11:15-11:30 New activity 
IO3.M6. How to encourage intergenerational volunteering (change to intercultural 
meeting) 
M6.1Unit1 
Learning Activity “Teoria do Iceberg” 
15 minutes 

11:30-12:30 New activity 
IO3.M6. How to encourage intergenerational volunteering (change to intercultural 
meeting) 
M6.1Unit1 
Learning Activity “Role play study cases” 
60 minutes 

12:30-14:00 Lunch break 

14:00-14:15 Energizer 

14:10-14:45 IO3.M5.2. How to appreciate volunteers 
M5.2.Unit 1A 
Learning Activity “Recognition is needed” 
35 minutes 

14:45-15:15 Theoretical framing of the day exercises 

15:15-15:30 Break 

15:30-16:30 IO3. M2.2 The art of giving – our volunteer program 
M2.2.Unit 1B 
Learning Activity “Poster about us” – adapted: original title “Movie about us” 
45 minutes 

16:30-17:00 TC Evaluation 

17:00 

 

 

 

 

Fundacja FOSA, POLAND 



  

29 

 P
ag

.2
9

 
P

ag
.2

9
 

P
ág

in
a2

9
 

IO3 FORMATO DE FORMAÇÃO na Polónia 
Module.Unit Activity Name Note 

1 Module 1.1 unit 1 NGO thoughts 
 

2 Module 1.1. unit 1 
Which kind of motivations and 

which kind of volunteer? 

 

3 Module 1.1 unit 2 NGO Guidelines 
 

4 Module 3.1 unit 1 Can you handle a volunteer? 
 

5 Module 5.2 unit 2 Recognition is needed 
 

6 Module 4.1 unit 1 The best place to be useful 
 

7 Module 6.1 Unit 1 
Mapping a network of 

intergenerational volunteering 

 

8 Module 3.2 unit 2 Metaplan 
 

9 Module 2.1 unit 1 Tower of power 
 

10 Module 2.2 unit 1 The joy of giving 
 

11 Module 2.2 unit 2 Movie about us 
 

28th/March/2019 
 

9.00 – 9.15 Short introduction of the participants and trainers  
9.15 – 9.30 Presentation of training goals and the LIAS project 

9.30 – 10.00 “3 things about me” – short presentations with Dixit cards 
10.00 – 10.30 “Volunteering experiences in my organisation” – group discussion 

 Break 
10.30 – 11.15 Module 1 ORGANISATIONAL POLICIES & PROCEDURES RELATING TO 

VOLUNTEERING 
Module 1.1 - Unit 1  
“NGO thoughts” 
Activity Duration: 45 minutes 

11.15 – 12.00 Module 1 ORGANISATIONAL POLICIES & PROCEDURES RELATING TO 
VOLUNTEERING 
Module 1.1 - Unit 2 
“NGO Guidelines” 
Activity Duration: 45 minutes 

 Break 
12.15 – 13.00 MODULE 3 : MANAGING VOLUNTEERS, MAKING VOLUNTEERING 

OPPORTUNITIES APPEALING. HOW TO LOOK AFTER THEM IN RELATION TO THEIR 
ROLES AND RESPONSIBILITIES  
Module 3.1 - Unit 1  

“Can You handle a volunteer?” 
Activity Duration: 45  minutes 
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13.00 – 14.00 MODULE 5 : CELEBRATING AND PROMOTING VOLUNTEERING Module 5.2 - Unit 
1  

“Recognition is needed” 
Activity Duration: 60  minutes 

14.00 – 14.50 MODULE 4 : RECRUITING, MARKETING VOLUNTEERING AND MOTIVATING 
VOLUNTEERS TO BECOME MORE ACTIVE CITIZENS 
Module 4.1 - Unit 1  

“The best place to be useful” 
Activity Duration: 50  minutes 

14.50 – 15.00 Evaluation of the day – “SMS to my friend – what I’ve learnt today?”  

 

29th/March/2019 
 

9.00 – 9.15 Energizer – “Similarities strengthen (to find positive traits associated with randomly drawn 
items that reflects participants personality)” 

9.15 – 10.00 MODULE 6 : HOW TO ENCOURAGE INTERGENERATIONAL VOLUNTEERING  
Module 6.1 Unit  
“Mapping a network of intergenerational volunteering” 
Activity Duration: 45  minutes 

10.00 – 12.00 Module 3 Active Citizenship  (from IO2) 
Module 3.2 Unit 2 

“Metaplan” 
 Activity Duration: 120 minutes 

 Break 
12.15 – 12.45 MODULE 2 : VOLUNTEER INDUCTION, THE PROGRAMME PROVIDED TO THE 

INDIVIDUAL VOLUNTEER  
Module 2.1 – Unit 1 (New exercise) 
“Tower of power” 
Activity Duration: 30  minutes 

12.45 – 13.15 MODULE 2 : VOLUNTEER INDUCTION, THE PROGRAMME PROVIDED TO THE 
INDIVIDUAL VOLUNTEER  
Module 2.2 – Unit 1 
“The joy of giving” 
Activity Duration: 30  minutes 

13.15 – 14.45 MODULE 2 : VOLUNTEER INDUCTION, THE PROGRAMME PROVIDED TO THE 
INDIVIDUAL VOLUNTEER  
Module 2.2 – Unit 2 
“Movie about us” 
Activity Duration: 90  minutes  

14.45 – 15.00 Final thoughts & evaluation of the TC 

 

 

 

 

Gulbene Municipality, LATVIA 

IO3 FORMATO DA FORMAÇÃO na 
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LETÓNIA 
Module.Unit Activity 

Name 
Note 

1 M1.2. unit 1 Which kind of motivations 
and which kind of 

volunteer? 

 

2 M1.1. unit 1 NGO thoughts  

3 M.1.1. unit 2 NGO Guidelines  

4 M3.1. unit 1 Can you handle a 
volunteer? 

 

5 M2.2. unit 2 Movie about us Organisations 
made movies, 
presentations, 

stories and 
stories of 
pictures 

6 M3.2. unit 2 Metaplan Activity together 
with seniors 

7 M5.2. unit 2 Recognition is needed Activity together 
with seniors 

8 M4.1. unit 1 Your say Activity together 
with seniors 

8/02/2019 

From 
12.00 

To 
12.15 

Learning Activity “Introduction” 
Activity Duration: 15 minutes 

 

From 
12.15 

To 
13.00 

M1.2. Motivations for volunteer work 
M1.2. Unit 1 
Learning Activity “Which kind of motivations and which kind of volunteer?” 
Activity Duration: 45 minutes 

 

 Break 

From 
13.15 

To 
14.00 

M1.2. Motivations for volunteer work 
M1.2. Unit 1 
Learning Activity “Which kind of motivations and which kind of volunteer?” 
Activity Duration: 45 minutes 

11/02/2019 

 

 

From 
12.15 

To 

M1.1. What you should provide volunteers? 
M1.1. Unit 1 
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Pistes-solidaires, France 

IO3 FORMATO DA FORMAÇÃO em FRANÇA 

12.45 Learning Activity “NGO thoughts” 
Activity Duration: 30 minutes 

From 
12.45 

To 
13.10 

M1.1. What you should provide volunteers? 
M1.1. Unit 2 
Learning activity NGO Guidelines 
Activity Duration: 25 minutes 

 Break 

From 
13.25 

To 
14.00 

M3.1. Managing volunteers 
M3.1. Unit 1 
Learning activity Can you handle a volunteer? 
Activity Duration: 35 minutes 

12/02/2019 
 

From 
12.00 

To 
12.15 

M2.2. The art of giving – our volunteer programme 
M2.2. Unit 2 
Learning Activity “Movie about us” 
Activity Duration: 15 minutes 
(information about this activity, because this is nomework) 

 

From 
12.15 

To 
13.15 

M3.2. How to effectively plan activities for the benefit of the local community 
M3.2. Unit 2 
Learning Activity “Metaplan” 
Activity Duration: 60 minutes 

 Break 

From 
13.25 

To 
14.00 

M5.2. How to appreciate volunteers 
M5.2. Unit 1 
Learning Activity “Recognition is needed” 
Activity Duration: 30 minutes 

15/02/2019 

From 
10.00 

To 
10.25 

Learning Activity “Introduction” 
Activity Duration: 25 minutes 

 

From 
10.25 

To 
10.50 

 
M4.1. What you expect when volunteering? 
M4.1. Unit 1 
Learning Activity “Your say” 
Activity Duration: 25 minutes 

 Break 

From 
13.05 

To 
14.00 

M2.2. The art of giving – our volunteer programme 
M2.2. Unit 1 
Learning activity: Movie about us 
Activity Duration: 55 minutes 
(Demonstrations of movies, discussions about them) 
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Module.Unit Activity Name Note 
1 M1.1, Activity A NGO Thoughts 

 

2 M2.2, Activity C Volunteer program 
 

3 M3.1, Activity A Can you handle a volunteer ? 
 

4 M4.1, Activity A The best place to be useful 
 

5 M5.2, Activity A Recognition is needed 
 

6 M6.2, Activity A The skills’ flower 
 

3 June 2019 

14h 
M1.1, Activity A 
Learning Activity “NGO Thoughts” 

15h 
M2.2, Activity C 
Learning Activity „Volunteer program” 

Break 

16h 
M3.1, Activity A 
Learning Activity „Can you handle a volunteer” 

  

4 June 2019 

14h 
M4.1, Activity A 
Learning Activity „The best Place to be Useful” 

15h 
M5.2, Activity A 
Learning Activity „Recognition is needed” 

Break 

16h 
M6.2, Activity A 
Learning Activity „The Skills’ flower” 

  

 
 
 
 
REPLAY Network, ITALY 

IO3 FORMATO DA FORMAÇÃO em ITÁLIA 
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Module.Unit Activity Name Note 
1 M1. Organisational 

policies & procedures 
relating to volunteering 
M2. Volunteer induction  

M3. Managing 
volunteers 

Four words 
Toolkit activity - 

adaptation 

2 M3. Managing 
volunteers. Roles and 

responsibilities 
Holistic stick New activity 

3 M3. Managing 
volunteers. Roles and 

responsibilities 
Can you handle a volunteer? 

Toolkit activity - 
adaptation 

4 M4. Recruiting, 
marketing volunteering 

and motivating 
volunteers  

M5. Celebrating and 
promoting volunteering 

Volunteering can make me 
Toolkit activity - 

adaptation 

5 M3. Managing 
volunteers. Roles and 

responsibilities 
 

M6. How to encourage 
intergenerational 

volunteering 

Noughts & crosses  (Xs and Os) New activity 

5 June 2019 
14.00 Who are we? 

 

M1: ORGANISATIONAL POLICIES & PROCEDURES RELATING TO 
VOLUNTEERING 
M2: VOLUNTEER INDUCTION 
M3: MANAGING VOLUNTEERS 

1H30’ Four words 

 M3: MANAGING VOLUNTEERS, ROLES AND RESPONSIBILITIES 

1H Holistic stick 

15’ Break 

 M3: MANAGING VOLUNTEERS, ROLES AND RESPONSIBILITIES 

1H30’ Can you handle a volunteer? 

18.00  

6 June 2019 
09.30 Short introduction 

 
M4: RECRUTING, MARKETING VOLUNTEERING AND MOTIVATING 
VOLUNTEERS 
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M5: CELEBRATING AND PROMOTING VOLUNTEERING 

1H30’ Volunteering can make me… 

 
M3: MANAGING VOLUNTEERS 
M6: HOW TO ENCORAGE INTERGENERATIONAL VOLUNTEERING 

1H Noughts & crosses (Xs and Os) 

15’ Break 

1H FUTURE PERSPECTIVES 

30’ EVALUATION 

 

NOVAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO 
 

IO3 NOVAS ATIVIDADES 

Module N. Activity Page 

M3: GERIR VOLUNTÁRIOS, TORNAR 
AS OPORTUNIDADES DE 

VOLUNTARIADO APELATIVAS. COMO 
APOIÁ-LOS NO QUE RESPEITA ÀS 

SUAS FUNÇÕES E 
RESPONSABILIDADES 

1 Aprender com os estudos de caso 35 

M6: COMO ESTIMULAR O 
VOLUNTARIADO INTERGERACIONAL 

2 Dramatização de estudos de caso 36 

3 Teoria do Iceberg 37 

 

IO3   Módule 3 Gerir voluntários, tornar as oportunidades de voluntariado apelativas. Como apoiá-los no que 

respeita às suas funções e responsabilidades 

Nova Atividade de Aprendizagem 

Aprender com os estudos de caso 

Configuração  

Descrição da atividade Objetivo: analisar situações concretas de integração dos voluntários nas organizações. 

Descrição da atividade: Os participantes são divididos em três grupos, cada grupo recebe 
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o artigo com a descrição do caso. Tente encontrar casos sobre as situações que podem 

ocorrer durante o voluntariado. Os casos podem ser fictícios ou da experiência da vida 

real. Os participantes são incentivados a falar sobre os problemas e possíveis soluções 

nos casos. Eles têm 25 minutos para discussão, depois apresentam as conclusões ao 

grupo. 

Recursos  Caso 1 - https://drive.google.com/open?id=1RzJXjZXuA5uyXgwHFdPx8BOQ9X5EAwG5 

Caso 2 - https://drive.google.com/open?id=1Rc4px_8qJ13XDFtJhKMlnzv1ZJwGiOog 

Caso 3 - https://drive.google.com/open?id=1E7cVqNOgbkuT8IB1o9ztAp-NTIkCqso2 

Material - folhas com estudos de caso 

- folhas de papel brancas 

Duração Min: 60 min 

Máx: 90 min 

Comentários e Dicas Participantes : 

Formador : 

 

 

IO3         Module 6: Como estimular o voluntariado intergeracional       Nova Atividade de 

Aprendizagem 

Dramatização de estudos de caso 

Configuração De pé, sentado, representando um personagem 

Descrição da atividade Esta é uma atividade para experimentar e introduzir o tema da integração de voluntários, 
trabalho de equipa e gestão organizacional.  

Os participantes dividem-se em pequenas equipas, para dramatizar uma situação, que 
vai estar descrita em casos dados a cada grupo. 

É aconselhável tentarem encontrar situações que possam acontecer durante o 
voluntariado. Os casos podem ser ficcionais ou adaptados de experiencias reais. 

Por exemplo discutir temas como: Como lidar com o desapontamento ou saudades de 
casa, do voluntário? O que fazer em situações de conflito entre voluntários? Como é a 
melhor forma de incluir o voluntário na organização? 

Após a encenação os participantes são encorajados a falar sobre os problemas 
apresentados e possíveis soluções para cada caso. 

Outra opção do exercício é ter cada equipa a representar a dramatização uma vez, 
depois perguntar ao restante grupo quem está a observar o que viram, o que aconteceu, 
mas não pedir soluções. Após esta pequena discussão pedir a equipa que estava a 
representar que volte a interpretar a dramatização, mas desta vez o público está 
autorizado a interromper a performance dizendo STOP, e substituir uma das 
personagens de forma a tentar encontrar uma solução para o problema que está a ser 
apresentado. É possível substituir qualquer personagem, incluindo os membros não 
originais da equipa. A encenação acaba quando o grupo achar que se encontrou uma 

https://drive.google.com/open?id=1Rc4px_8qJ13XDFtJhKMlnzv1ZJwGiOog
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solução. 

Após a interpretação volta-se ao plenário para falar nas interpretações e nas soluções 

encontradas ou outras possíveis soluções. 

Recursos  Papeis e situações para interpretação: 

https://drive.google.com/open?id=1uMc_f8BbPuBl4V6SmJHca-NdtryOddF8 

Material -folha com a situação e os papéis por personagem 

Duração Min: 45 min 

Max: 60 min 

Comentários e Dicas Participantes: 

Formador: Poderá incentivar os outros participantes a se juntar à performance e 

substituir uma das personagens. Poderá ter que incentivar ao fim da performance caso 

os participantes não cheguem a uma conclusão e passar à discussão final.   

 

 

IO3                   Módule 6: Como estimular o voluntariado intergeracional               Nova Atividade de 

Aprendizagem 

Teoria do Iceberg 

Configuração Possibilidade de ter um iceberg grande desenhado 

Descrição da atividade 
Objetivo: refletir sobre a diversidade cultural e como a interpretamos 

Descrição da atividade: chuva de ideias – mostra-se aos participantes uma imagem de um 

iceberg e pede-se que reflitam no tema,” em termos culturais qual é a nossa perspetiva 

sobre novas culturas”. Quando falamos em teoria do Iceberg, em termos da parte 

superficial da cultura, tudo o que conseguimos ver e cultura inconsciente, tudo o que 

não conseguimos ver mas pode ter uma influencia cultural na nossa forma de pensar. 

Consoante os participantes forem dando ideias fala-se na teoria e no modelo. 

Recursos   

Material - desenho de um iceberg grande 

- marcadores 

Duração Min: 10 min 

Máx: 20 min 

Comentários e Dicas Participantes : 
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Formador : 

 

 

Conclusão 
No geral, foram envolvidas 30 organizações de 6 países parceiros e 23 organizações receberam 

voluntários seniores a nível local e internacional no contexto do projeto. 

A avaliação das organizações que participaram na formação depois desta experiência foi muito 

positiva. A maioria partilhou que se sentiram mais motivados em receber voluntários no futuro e como 

perceberam a importância de ter voluntários nas suas organizações. 

As organizações destacaram que participar na formação os deixou mais preparados para gerir as 

experiências dos voluntários nas suas organizações. Ficaram com mais conhecimentos sobre a gestão 

de voluntários e melhoraram ou criaram novas estratégias de trabalho. 

Um feedback partilhado pelas organizações que participaram no projeto foi o quanto beneficiaram da 

partilha de ideias e boas práticas entre diferentes organizações. 

No fim desta experiência, 50% das organizações que acolheram voluntários internacionais e 57% das 

organizações que acolheram voluntários locais mostraram-se motivados para continuar a envolver 

voluntários nas suas atividades. 
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VIDEOS 
 

Formação & Voluntariado Senior – Italia 

https://youtu.be/Z6ZI2zi8hCM 

Formação & Voluntariado Senior – Portugal 

https://www.youtube.com/watch?v=QB3AQn2j_us&t=22s 

Formação & Voluntariado Senior – Polónia 

https://vimeo.com/user88855769 

 

Formação & Voluntariado Senior – Letónia 

https://www.youtube.com/watch?v=KHyRq_QZbtA&feature=y

outu.be 

 

Formação & Voluntariado Senior – Reino Unido 

https://youtu.be/GB29U9BTH4E 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QB3AQn2j_us&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=KHyRq_QZbtA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KHyRq_QZbtA&feature=youtu.be
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