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Introdução
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Introdução
Este Kit para Formação, desenvolvido
no âmbito do projeto Justice Involving
Volunteers in Europe (JIVE), descreve
o processo passo-a-passo para
disponibilizar uma formação-à-medida para voluntários no Sistema
de Justiça Criminal (SJC). Este KIT
PARA FORMAÇÃO foi criado para
apoiar as organizações na identificação
de necessidades de formação e na
preparação de formação mais
adequada, focando-se em temas
específicos para dar resposta a essas
necessidades.

O objetivo deste Kit para Formação
é ajudar as organizações a planear
e realizar sessões de formação
online e presenciais para os
voluntários no SJC, promovendo
a capacidade de realizarem as
suas tarefas e responsabilidades
de forma eficaz.

O projeto JIVE estabelece uma parceira entre oito Organizações Não-Governamentais (ONG) europeias a trabalhar no SJC, de forma a promover a
partilha de ideias e a de boas práticas. Existem duas áreas de trabalho principais
nas quais este projeto se concentra:

1) o papel e valor dos voluntários que trabalham
com reclusos, suas famílias e vítimas de crime e
2) o trabalho eficaz em parceria com organizações
do Estado ou privadas.
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A Agenda Política para o Voluntariado na Europa (The Policy Agenda for Volunteering
in Europe -PAVE), criada no final do ano de 2011, Ano Europeu do Voluntariado, oferece
recomendações excelentes em vários aspetos de recrutamento, formação, apoio e
gestão de voluntários, em vários domínios de intervenção. Contudo, é feita pouca
referência a voluntários a trabalhar no setor de justiça criminal, exceto quando relacionado
com o apoio a vítimas.

O projeto JIVE baseia-se nas recomendações da Agenda Política para o Voluntariado
na Europa (Policy Agenda for Volunteering in Europe - PAVE) e na opinião do
Comité Económico e Social da Europa (SOC/431- EU Policies and Volunteering) e
pretende realizar:

1] Um relatório sobre a atual contribuição e papel dos voluntários nos sistemas de
justiça criminal da Europa, baseado na criação e desenho de um questionário
online, para disseminar junto de organizações estatais ou não, e organismos europeus
(realizado pelo Instituto BRIK)

2] Um guia de boas práticas sobre recrutamento, formação e apoio a voluntários
e um programa de formação para voluntários (realizado pela Aproximar)

3] Uma avaliação das práticas atuais nas parcerias entre setores, de forma a criar
um relatório com recomendações para uma cooperação eficaz (realizado pela
Fundação 180)

4] Seminários entre setores para explorar ideias e promover o papel dos voluntários
no SJC, e newsletters regulares salientando os desenvolvimentos das práticas e
projetos Europeus (realizado pela Fundação Penal Justice Reform)

5] Uma conferência final em Bucareste, na Roménia, para promover e demonstrar
o papel dos voluntários no SJC e celebrar os sucessos do projeto (realizado pela
GRADO).
Justice Involving Volunteers in Europe
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FASES DE DESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento do Kit para Formação foi realizado em colaboração com todos os parceiros JIVE, através de
um processo de desenvolvimento em quatro etapas:

CONVERGÊNCIA

APROPRIAÇÃO

TESTE E AVALIAÇÃO

Na Convergência, os parceiros estabeleceram uma perspetiva comum sobre qual o currículo e recolheram práticas de
formação, materiais de formação existentes e desenvolvimento de conteúdos de aprendizagem.
A fase da Apropriação envolveu o co-desenvolvimento de materiais e metodologias de formação e aprendizagem.
A Aproximar liderou este trabalho de cooperação, definindo uma lista de materiais de formação e atribuindo cada
um a diferentes parceiros, de acordo com o seu âmbito e experiência. Esta foi a fase mais árdua e a que mais
tempo consumiu devido à complexidade das tarefas, nomeadamente produzir os materiais em língua inglesa.
Finalmente, o Teste e a Avaliação estão associados às formações-piloto e pretendem colocar em prática os
materiais de formação elaborados e recolher feedback dos participantes sobre o valor acrescentado da formação.
Os resultados desta fase estão descritos no Relatório das Ações de Formação-Piloto (2016).
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A elaboração do Kit para Formação teve por base os
resultados de 3 relatórios realizados para o projeto
JIVE:
1 | Destaque do nível e natureza do voluntariado
nos sistemas de justiça criminal na Europa;
2 | Revisão das práticas atuais de recrutamento,
formação e apoio desses voluntários;
3 | Estabelecimento de recomendações para a
criação de parcerias eficazes, através de uma avaliação
das práticas atuais das parcerias entre setores.

Kit para Formação de Voluntários no Sistema de Justiça Criminal

"O Papel e Valor dos Voluntários no Sistema de
Justiça Criminal: um Estudo Europeu”
Clinks, 2015

"Desenho e Implementação de Programas de
Voluntariado no Sistema de Justiça Criminal"
Aproximar, 2015

"Construir Parcerias de Sucesso Envolvendo
Voluntários no Sistema de Justiça Criminal
- Um Guia de Boas Práticas"
Stichting 180, 2016

A versão final deste Kit para Formação também se baseia nos resultados e recomendações da avaliação das
formações piloto, realizadas pela W/S2 – recrutamento, formação e apoio a voluntários.

Relatório das Formações Piloto
• Salientou um alto nível de satisfação dos voluntários
relativamente aos conteúdos e métodos utilizados
na formação, e valorização do uso de formato
b-learning.
• Através da autoavaliação de competências
reuniu-se um conjunto de evidências que indica
que o programa de formação é adequado para
quem quer tornar-se voluntário no SJC, pois os
voluntários efetivamente aumentam as suas
capacidades para trabalhar no SJC.
Foram identificadas fortes caraterísticas do programa
de formação: a sua adequação (deu resposta às
necessidades e problemas relacionados com o
voluntariado) e impacto esperado (os voluntários
poderão melhorar as suas atividades e o seu papel
enquanto voluntários e obter melhores resultados
no contexto prisional).

Figura 1. Dados das ações piloto e de resultados
obtidos com o kit para formação

Justice Involving Volunteers in Europe
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ESTRUTURA DA FORMAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS NO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL

Enquadramento e público-alvo
A formação para voluntários no Sistema de Justiça Criminal, definida pelos parceiros do JIVE, é uma formação
modular (1) e à-medida, com base no perfil do voluntário, que reflete as competências que precisam de ser
melhoradas e nas quais a formação se irá focar. Isto significa que o programa de formação proposto pelo projeto JIVE
é flexível para todas as organizações e contextos, nos quais trabalham voluntários e, assim, quando se realiza a
formação nem todos os módulos disponíveis têm de ser abordados.

A formação proposta pelo projeto JIVE é explicada ao longo deste Kit para Formação para
facilitar a sua implementação e incorporação pelas organizações.
PARA QUEM?

Organizações Promotoras de Voluntariado
Organizações Beneficiárias de Voluntariado
Os próprios voluntários

O Kit para Formação consiste em sete ferramentas, estruturadas numa lógica sequencial,
de forma a que as organizações as percorram todas para completar o processo de formação
para os voluntários.
(1) Os módulos de formação são componentes do percurso de aprendizagem e que constituem o programa de formação. Os módulos de formação são autónomos
e auto-suficientes, podendo ser utilizados em conjunto ou de forma isolada.
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Etapas para realização da formação de voluntários
O estabelecimento de um percurso de organização permite a consolidação de metodologias e a potenciação de
cada recurso do Kit para Formação, contribuindo para um diagnóstico de necessidades fidedigno, para o
desenvolvimento de uma formação que vá efetivamente ao encontro das necessidades dos formandos e para a
avaliação do impacto da formação, traduzindo um valor acrescentado da mesma.

Os diferentes recursos do Kit para Formação podem ser consultados em documentos específicos, facilitando
o acompanhamento de todos os passos para realizar uma formação eficaz para voluntários que trabalham
no SJC.

Perfil do Voluntário
• Competências divididas por dimensões
• Indicadores de conhecimento, capacidades e atitudes

Ferramenta de autoavaliação

Ver
“Perfil do Voluntário”

• Ferramenta online para avaliar o nível das competências

Tabela cruzada de Módulos e Competências
• Mapeamento dos módulos do programa de formação por competência

Figura 2. Recursos disponíveis no Kit para Formação de Voluntários a trabalhar no SJC

Justice Involving Volunteers in Europe
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Programa de Formação
• Descrição de objetivos, resultados de aprendizagem, grupo-alvo,
conteúdos, métodos de formação

Planos dos Módulos de Formação
• Descrição de objetivos, resultados de aprendizagem, conteúdos e atividades
para realizar os módulos e recursos pedagógicos adequados. Veja os ficheiros
Excel para cada plano de módulo formativo.

Recursos Pedagógicos
• Recursos a utilizar para realizar a formação dos voluntários. Inclui
apresentações de power-point, fichas de trabalho e documentos. Veja a
pasta de cada módulo.

Portfólio de objetos de aprendizagem e requisitos de adaptação
• Listagem de todos os recursos pedagógicos criados no projeto JIVE e estabelecimento de
requisitos mínimos a ter em conta na adaptação dos recursos a ações de formações e a
grupos.

Figura 2. Recursos disponíveis no Kit para Formação de Voluntários a trabalhar no SJC
(continuação)
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Etapas para a realização da Formação de Voluntários:
Os parceiros do projeto JIVE alertam que ultrapassar passos pode levar a
resultados diferentes daqueles salientados no projeto JIVE.

Passo 1. Definir o Perfil de Voluntário
• Identificar as atividades que os voluntários irão realizar
• Identificar competências necessárias: conhecimento,
capacidades e atitudes

Passo 2. Preparar a autoavaliação
• Criar o questionário de avaliação
• Realizar a autoavaliação inicial
• Analisar os conhecimentos, capacidades e atitudes resultantes da
autoavaliação

Passo 3. Selecionar os conteúdos de formação
• Analisar os resultados da autoavaliação
• Selecionar os módulos de formação adequados (que vão de encontro
às necessidades)
• Adaptar planos de módulo, recursos, exercícios e o percurso de
aprendizagem

Passo 4. Organização da ação de formação
• Conteúdos teóricos online
• Exercícios e role plays na sessão em sala
• Desenvolvimento do plano de ação de voluntariado

Passo 5. Supervisão e avaliação
• Realização de autoavaliação final para verificar a eficácia da formação
• Supervisão de voluntariado
• Avaliação do Impacto

Quando uma organização decide envolver-se na formação do JIVE deve ter em consideração todos
estes passos e perceber o que é necessário para cada um deles. O Anexo 1 apresenta uma lista com
todos os passos e respetivas atividades.

Justice Involving Volunteers in Europe
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Passo 1.
Definir o Perfil de Voluntário
A organização deve:
• Definir as áreas de intervenção e as atividades que o voluntário irá realizar.
• Estabelecer o perfil de voluntários, escolhendo competências adequadas (indicadores de conhecimento,
capacidades e atitudes).

?

Que competências é que o voluntário precisa de ter para
trabalhar com sucesso na sua organização?

Não se esqueça!
As competências e perfil do voluntário devem estar adequadas
à missão e valores da sua organização

Áreas de
Intervenção

Apoiar atividades Educativas e Formativas

Melhorias dos espaços prisionais

Apoio a Necessidades Jurídicas

Oferta de Bens

Desenvolvimento de atividades Culturais e Artísticas

Promoção do Desporto e Estilos de
Vida Saudáveis

Desenvolvimento de Competências pessoais e sociais
Relaxamento e Meditação
Ligação com a Comunidade de origem/inserção
Visita Solidária

10

Justice Involving Volunteers in Europe

Kit para Formação de Voluntários no Sistema de Justiça Criminal

Estrutura da Formação

Passo 2.
Configurar a autoavaliação
• Criar um questionário de autoavaliação com apoio de ferramenta online.
• Enviar o questionário ao grupo de voluntários que irá participar na formação para realizar a autoavaliação
inicial.
• Analisar o conhecimento, capacidades e atitudes, resultantes da autoavaliação, e salientar aquelas que
têm valores mais baixos.

?

Que competências precisam ser melhoradas?

Atenção!
Deverá explicar aos voluntários o que é a autoavaliação e o seu
objetivo. Não deixe que os voluntários pensem que a intenção é
avaliá-los!

Justice Involving Volunteers in Europe
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Passo 3.
Seleção de conteúdos de formação
• Escolher os conteúdos da formação através da tabela cruzada de competências e módulos.

• Analisar os planos dos módulos formativos e os recursos pedagógicos para determinar o que irá ter de
adaptar para adequar às necessidades dos voluntários (competências a melhorar, idade, experiência no
SJC, experiência profissional), e para criar o plano de aprendizagem dos voluntários.
• Selecionar as atividades mais adequadas para completar as sessões online e presenciais e as alterações
necessárias às apresentações, incluindo uma revisão do número de horas de formação e tendo em conta o
portfólio de objetos de aprendizagem e requisitos para adaptação (2).

?

Que módulos e atividades irá realizar junto de um grupo
específico de voluntários?

Atenção!
Faça formações curtas. Apesar da formação ser importante para
os voluntários, a maioria não terá muito tempo disponível para
participar nas sessões.

(2) Por favor consulte o Anexo 2.
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Passo 4.
Organização da ação de formação
A organização deve:
• Decidir como apresentar os conteúdos online, que plataforma usar (ex: LMS (3) Google drive,
Dropbox)
• Selecionar: o local e os formadores.
• Definir um horário de formação de acordo com os planos dos módulos e a disponibilidade dos
voluntários.
• Pensar na criação de um calendário para os formadores poderem acompanhar os participantes
em sessões online sincronizadas para lhes oferecer apoio e interação.

?

Como irá realizar a formação?

Tenha cuidado!
Preste atenção à linguagem e às competências informáticas,
pois alguns voluntários poderão ter alguma dificuldade em lidar
com o acesso aos conteúdos online.

(3) LMS é um Sistema de Gestão da Aprendizagem (Learning Management System), sendo uma plataforma online para gestão e realização de
formação à distância.

Justice Involving Volunteers in Europe
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Passo 5.
Supervisão e avaliação
Para finalizar a formação:
• Avaliar a satisfação dos participantes relativamente à formação;
• Realizar a autoavaliação final para verificar a melhoria de competências.

A supervisão de voluntários e a avaliação do impacto são atividades realizadas a longo prazo para
monitorizar o desempenho do voluntário no seu trabalho.

?

O que é que alcançou com a formação?

Não se esqueça!
A autoavaliação final é um passo muito importante para provar a
eficácia da formação. É mais provável que atinja um alto nível de
respondentes se os voluntários a realizarem na última sessão.
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No que diz respeito a marcos temporais, o processo depende da maturidade da organização, da experiência dos
formadores e também da complexidade das competências a ser desenvolvidas. Normalmente, o processo global
de formação pode durar pelo menos um mês (sem a avaliação de impacto):

SEMANA 1

SEMANA 2

• Selecionar competências
• Realizar autoavaliação inicial

• Analisar os resultados

SEMANA 3

• Adequar planos,
conteúdos e atividades

SEMANA 4

• Realizar a formação
• Realizar a autoavaliação final

• Escolher os módulos

Justice Involving Volunteers in Europe
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Programa de Formação para Voluntários no SJC

Programa de Formação
para Voluntários no SJC
Objetivos
Desenvolver conhecimento e promover a compreensão acerca do Sistema de Justiça Criminal
A versão final do programa de formação inclui 11 módulos num formato B-learning, com duração de 51h, e
uma sessão de acolhimento. Cada módulo tem a duração de 5 horas, incluindo sessões online e em sala.

MÓDULOS

Cooperação

Introdução ao Perfil

Interinstitucional

do Voluntário

Entrevista

Riscos, limites e

Motivacional

problemáticas

Introdução ao

Atitudes e Valores
face ao Crime e

Sistema de Justiça
Criminal Português

Justiça

Papéis e
Responsabilidades

do Voluntário
Comunicação

Avaliação das
Necessidades dos

Clientes

Período de
observação

Avaliação
54% (172)
NGO/
third sector

O período de observação é um fator chave para os novos voluntários validarem o seu desempenho e as suas
caraterísticas pessoais, existindo recursos pedagógicos de apoio a uma sessão preparatória deste período de
observação, estando programado para 40h.
European
network
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Descrição detalhada do programa de formação
Programa de Formação para Voluntários no Sistema de Justiça Criminal (SJC)

Descrição Geral
Este curso foi desenhado para combinar sessões presenciais e à distância para voluntários
que trabalhem no SJC. Os voluntários vão ter um período de “observação” que irá
promover a capacidade do voluntário desempenhar as suas tarefas e responsabilidades de
forma eficaz.

Público-alvo
Todos os voluntários que trabalhem no SJC, especificamente os que trabalham com

reclusos, ex-reclusos, famílias e/ou vitimas de crime.

Palavras-chave (ver glossário para definição das palavras)
Blended learning; análise das necessidades do cliente; comunidades de práticas; sistema de
justiça criminal; formando; aprendizagem baseada em objetos; período de observação;
E-learning; voluntário; perfil de voluntário; prontidão do voluntário; formação do voluntário;
workshop; trabalho escrito

Língua escolhida
Português

Forma de organização
O curso encontra-se estruturado com base em objetos de aprendizagem, isto é, um portfólio
de recursos educativos, planos de sessão e atividades pedagógicas, os
quais podem ser adaptados de acordo com as necessidades dos países ou grupos de
formandos. Neste sentido, as entidades promotoras, ou os próprios formadores, podem
configurar os cursos de formação, em termos de materiais, recursos, duração das sessões,
sessões de E-learning e componentes de observação.
O formando deve realizar as sessões online antes de iniciar as sessões presenciais. As sessões
online fornecem os conhecimentos teóricos necessários para o programa de formação.
É esperado que os formandos submetam pelo menos um trabalho escrito por módulo,
através da plataforma de e-learning.
As sessões presenciais irão:
- Desenvolver as capacidades práticas necessárias para se tornar num voluntário dentro do SJC;
- Oferecer orientações relativamente ao conhecimento teórico, especificamente no tema do
voluntariado no Sistema de Justiça Criminal e nos diferentes contextos;
- Discutir e prestar esclarecimentos quanto aos trabalhos escritos.

Justice Involving Volunteers in Europe
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Objetivos
O formando irá:
• Desenvolver e construir conhecimento e compreensão acerca do SJC;
• Desenvolver competências para trabalhar eficazmente no SJC;
• Compreender e aumentar o autoconhecimento em relação o perfil de voluntário, e às
competências necessárias;
• Desenvolver o conhecimento e competências necessárias para trabalhar com grupos-alvo
específicos dentro do SJC;

Resultados de aprendizagem
No final da formação, o formando deverá ser capaz de:
• Adotar as responsabilidades descritas no perfil de voluntário e tomar medidas para um
continuo autodesenvolvimento;
• Desempenhar as tarefas e responsabilidades necessárias para executar o seu trabalho;
• Trabalhar com e cooperar com os colegas;
• Demonstrar empatia para com (ex) reclusos, famílias e /ou vítimas de crime;
• Usar e adaptar competências interpessoais apropriadas quando se encontrar em
situações stressantes;
• Identificar e responder a necessidades específicas de (ex) reclusos, famílias e /ou vítimas de
crime;
• Reconhecer os riscos inerentes ao papel de voluntário, e as suas limitações.

Conteúdos programáticos
Módulos Genéricos:
Sessão de acolhimento
Introdução ao SJC Português
Atitudes e valores face ao crime e justiça
Introdução ao perfil do voluntário
Papéis e responsabilidades do voluntário
Comunicação
Entrevista motivacional
Riscos, limites e problemáticas em meio prisional
Avaliação das necessidades do cliente
Cooperação interinstitucional
Período de Observação
Avaliação

Carga horária
O programa de formação inclui formação formal, um período de observação e avaliação.
Sessão de acolhimento: 2H
Sessões presenciais: 33H
Sessões online: 18H
Período de observação: mínimo 40H (opcional)

18
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Métodos de ensino e aprendizagem
Na plataforma de e-learning o formando poderá localizar materiais de apoio adequados
como artigos, apresentações, documentos normativos e de legislação e outras publicações
relevantes. Será pedido aos formandos pelo menos um trabalho escrito para avaliar a
compreensão geral dos conceitos (ex: quizz).
Durante as sessões presenciais, os conceitos relevantes, introduzidos online, serão abordados
com exemplos práticos, e os formandos serão encorajados a partilhar as suas
experiências. Discussões com base em exemplos práticos serão despoletadas através de
estudo de caso, role-plays e outras técnicas pedagógicas.
O período de observação é flexível. O objetivo é disponibilizar aos formandos a oportunidade
de experienciar situações da vida real e interagir com uma vasta gama de profissionais do
SJC. Durante o período de observação deve ser mantida uma supervisão informal pelo gestor
de voluntários, como forma de dar feedback ao formando.
Esta supervisão pode incluir tutoria, mentoria, comunidade de práticas ou sessões de formação
informal com o formador/supervisor.

Método de Avaliação
Autoavaliação de competências (pré e pós)
Observação
Trabalhos individuais
Atividades e trabalhos de grupo (escrita colaborativa, role-play)
Relatório individual do gestor de voluntários

Referências
Documentos legislativos
“Guia de Boas Práticas: Recrutamento, formação e suporte de voluntários no Sistema de
Justiça Criminal”

Código de conduta
É pedido que os formandos assistam às sessões regularmente e que sejam pontuais.
A participação nas sessões é desejada por forma a potenciar a concretização dos resultados
de aprendizagem.
Os formandos devem completar os trabalhos online a tempo, enquanto parte do programa
de formação.

Justice Involving Volunteers in Europe
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Programa da Formação

Panorama geral dos módulos formativos
Cada módulo formativo desenvolve os conceitos associados à temática e ao desenvolvimento das competências
que estão subjacentes nos resultados de aprendizagem. De forma a melhor compreender os conteúdos de cada
módulo, o esquema seguinte apresenta uma visão geral de cada módulo formativo com os temas que são abordados.
Cada módulo contém uma apresentação teórica e atividades a serem realizadas pelos voluntários, de forma a
atingirem os resultados de aprendizagem. As atividades variam entre exercícios escritos, individual ou em grupo,
debates, questionários ou role plays.

Introdução ao Sistema de Justiça Criminal Português:
Como o Sistema de Justiça Criminal trabalha a nível nacional e local; visão geral do
fluxograma do SJC; diferentes organizações que trabalham com o SJC

Atitudes e Valores face ao Crime e Justiça:
Atitudes dos voluntários face ao crime e suas consequências, face à prisão e à
população reclusa

Introdução ao Perfil de Voluntário:
Autoconsciência do perfil de voluntário e competências requeridas para trabalhar
no SJC

Papéis e Responsabilidades do Voluntário:
Valor acrescentado do voluntário no SJC; papéis e responsabilidades do voluntário no
SJC; o voluntário como mentor ou amigo

Comunicação:
Tipos e estilos de comunicação; competências chave relativamente à assertividade
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Processo da Formação

Entrevista Motivacional:
Informação básica sobre aprendizagem social; princípios e estratégias da entrevista
motivacional; competências chave na entrevista motivacional

Riscos, limites e problemáticas em meio prisional:
Principais riscos que podem ocorrer no Meio Prisional; estratégias para evitar esses
riscos; limites do voluntariado no SJC

Avaliação das Necessidades do Cliente:
Caraterísticas e métodos; papel do voluntário na avaliação das necessidades do
cliente

Cooperação Interinstitucional:
Âmbito e papel das organizações externas que trabalham no SJC

Avaliação
Avaliação do programa de formação através do ponto de vista dos participantes e
dos formadores

Justice Involving Volunteers in Europe
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Planeamento das sessões de formação
As sessões de formação devem ser planeadas considerando as caraterísticas do grupo de formandos, nomeadamente a sua dimensão, a experiência que têm de voluntariado, quer no SJC, quer noutras áreas, o nível de
habilitações e as competências que revelaram ter adquiridas ou em desenvolvimento.
Todos os módulos são planeados tendo em conta um plano de módulo, o qual inclui conteúdos, resultados
de aprendizagem, atividades e recursos para cada módulo (online e presencial). Os planos de cada módulo
estão disponíveis num ficheiro Excel, com diferentes fichas para cada módulo, online ou presencial.
Cada ficha contém:

MÓDULO

Identificação do módulo

SESSÃO

Identificação de sessão online ou presencial

FORMADOR

Nome do formador responsável pela sessão

OBJETIVOS

Objetivos a alcançar

GERAIS

RESULTADOS

Resultados de aprendizagem que se espera atingir

CONTEÚDOS

Lista de temas a abordar

ATIVIDADES

Lista e descrição de atividades de formação para os voluntários realizarem (4)

RECURSOS
PEDAGÓGICOS

Lista dos recursos necessários (ex., computador, ligação à internet) e recursos
pedagógicos adequados

METODOLOGIAS
DE FORMAÇÃO

CARGA
HORÁRIA

AVALIAÇÃO

Identificação das metodologias de formação (expositiva, ativa, interrogativa,
demonstrativa)

Número de horas de cada sessão

Descrição dos métodos de avaliação

(4) As atividades de formação listadas podem ser reduzidas de forma a serem ajustadas ao número de horas de formação ou às caraterísticas do grupo.
Também inclui algumas dicas para os formadores.
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Glossário
de termos
Blended learning
Um formato de aprendizagem que combina sessões presenciais com sessões online, ou outros tipos de aprendizagem
à distância. O pacote de formação tem o objetivo de ser flexível de forma que as sessões online possam ser adaptadas
ao horário do formando. As sessões presenciais serão em grupo e pretendem complementar a aprendizagem
alcançada ao longo das sessões online.

Análise das necessidades do cliente
Processo para determinar e responder às necessidades do formando, tendo em conta as capacidades, conhecimento
e experiência que este já possui. Um voluntário poderá necessitar de desenvolver a sua aprendizagem em campos
específicos como trabalho com pessoas idosas, mulheres ou minorias étnicas. Este processo pode ser intensivo ou
não intensivo e tem em consideração a área de intervenção dos formandos (voluntários).

Comunidades de prática
Grupos de pessoas que partilham uma preocupação relativa a um aspeto do seu trabalho, e que aprendem a lidar
melhor com isso através da interação regular, com a partilha de informação e experiências no grupo. O objetivo é
obter conhecimento e experiência relacionada com voluntariado.

Sistema de Justiça Criminal
O Sistema Criminal de Justiça é um conjunto de agências e processos estabelecidos pelos governos, com o objetivo
de deter e mitigar o crime, ou punir aqueles que violam a lei, utilizando multas e métodos de reabilitação.

Formando
A pessoa que participa num processo de aprendizagem, adquirindo novos conhecimentos, competências ou
atitudes, ou modificando ou reforçado os que já possui, através do estudo, instrução e experiência. Neste programa
os formandos são voluntários.

Formação baseada em objetos de aprendizagem (learning objects)
Um método de aprendizagem que utiliza uma variedade de “objetos”, que servem de veículo para o desenvolvimento da compreensão dos conceitos da formação. Um objeto de aprendizagem pode ser um documento, um
vídeo, ou um exercício de multimédia, e oferece uma nova concetualização do processo de aprendizagem: em vez
do tradicional, oferece unidades de aprendizagem mais pequenas e reutilizáveis.

Justice Involving Volunteers in Europe
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Período de observação
Este é um período de tempo em que os voluntários poderão experienciar situações da vida real, com base no seu
papel, durante a parte final do programa de formação.

Aprendizagem online (com base na internet)
Um método de aprendizagem via internet, com base num portal, que é capaz de alojar conteúdos de e-learning
(tais como apresentações, filmes ou documentos). Terá uma componente online interativa que facilita a interação
do formando com a formação (tal como fóruns, emails internos, videoconferências e outras ferramentas).

Período de estágio
Este é o período durante o qual o novo voluntário será avaliado relativamente à sua adequação ao papel de
voluntário. Inclui quer formação formal como um período de observação.

Voluntário
Uma pessoa que está envolvida numa atividade altruísta, e o seu tempo é doado de livre vontade, sem coerção ou
recompensa monetária.

Perfil de voluntário
Refere-se à descrição das competências e capacidades necessárias para uma pessoa se candidatar a voluntário.

Preparação do voluntário
Diz respeito ao nível de preparação de um voluntário para realizar uma sequência planeada de tarefas e
responsabilidades, dentro do seu papel de voluntário. A preparação é o resultado do planeamento e formação dos
voluntários.

Formação de voluntários
É um currículo flexível e bem estruturado, com o objetivo de introduzir e formar voluntários, de forma adequada.

Sessões presenciais
Um tipo de aprendizagem em grupo, utilizada para desenvolver o conhecimento, capacidades e atitudes exigidas
para trabalhar como voluntário no SJC.

Exercícios escritos
Um tipo de aprendizagem, com elementos escritos, que pretende ajudar os formandos a desenvolver as
competências principais, necessárias para desempenharem o seu papel de voluntário de forma eficaz. Os
exercícios escritos foram desenvolvidos para serem flexíveis o suficiente para se adaptarem a diferentes níveis
de competências e capacidades existentes.
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Anexo 1
Lista para a realização da formação JIVE
Atividades

Passo 1.
Definir o Perfil
de Voluntário

Completo (5)

• Definir áreas da intervenção e as atividades que os voluntários
irão desempenhar
• Estabelecer o perfil de voluntário, escolhendo as competências
adequadas

• Criar um questionário de autoavaliação, com apoio de uma
ferramenta online

Passo 2.
Configurar a
Autoavaliação

• Enviar um questionário de grupo aos voluntários que irão
participar na formação, para realizarem uma autoavaliação inicial
• Analisar o conhecimento, capacidades e atitudes, através da
autoavaliação, e realçar as que têm
resultados mais baixos

• Escolher os conteúdos da formação através
da tabela de competências e módulos

Passo 3.
Seleção dos
conteúdos de
formação

• Analisar os planos dos módulos formativos e os recursos
pedagógicos para determinar o que é necessário adaptar para
dar resposta às necessidades dos voluntários e para criar o seu
percurso de aprendizagem
• Selecionar as atividades adequadas para completar as sessões online
e presenciais, e as realizar as mudanças necessárias nas apresentações
(ter em conta os requisitos mínimos)

• Decidir como realizar os conteúdos online (que plataforma
online vai ser utilizada)

Passo 4.
Organização da
ação de formação

• Escolher o local e os formadores
• Definir o horário de formação de acordo com os planos dos
módulos e a disponibilidade dos voluntários
• Considerar definir um calendário para os formadores
acompanharem os formandos de forma sincronizada nas sessões
online, de forma a apoiar e interagir com eles.

Passo 5.
Supervisão e
avaliação

• Avaliar a satisfação dos formandos com a formação
• Realizar a autoavaliação final, para verificar a melhoria
de competências

(5) Marque com um X quando a atividade estiver completa.
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Anexo 2
Portfólio de objetos de
aprendizagem e requisitos
de adaptação
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Portfólio de objetos de aprendizagem e requisitos de adaptação
Este guia contém a lista de todos os recursos pedagógicos criados no âmbito do projeto JIVE para cada módulo
de formação e estabelece os requisitos mínimos a contemplar.
O objetivo é disponibilizar uma estrutura completa dos objetos de aprendizagem (learning objects) para que
organizações e formadores possam dinamizar ações de formação aos voluntários de acordo com a estrutura
JIVE.
A ordem pela qual os módulos aparecem neste guia é apenas uma forma de apresentar os módulos ou de
configurar um programa de formação completo. Cada módulo está dividido em sessões online e presenciais e
ambas são apresentadas com diferentes recursos pedagógicos, indicando o título, objetivo e requisitos mínimos
a cumprir para cada recurso. Isto permite que organizações e formadores possam ajustar todos os

conteúdos às especificidades dos grupos e desenvolver uma formação à medida, mantendo
a adequação à estrutura fornecida pelo JIVE. Apesar da estrutura de formação JIVE indicar a realização da
formação em formato B-learning, a utilização dos recursos pedagógicos pode ser feita para uma formação
apenas presencial.
Na identificação dos recursos pedagógicos são utilizadas três categorias: apresentações; fichas de trabalho; e
documentos. A opção para cada categoria diz respeito aos resultados de aprendizagem e aos métodos de formação (expositivo, demonstrativo, ativo, etc), de forma a melhorar a experiência de aprendizagem dos voluntários e
a produzir resultados eficazes.

Apresentações
Formato power-point a ser utilizado em ambos os formatos: B-learning ou
sessões presenciais. As apresentações deverão ser curtas (não deverão demorar
mais de 15 a 20 minutos a serem lidas) e simples, utilizando tópicos, diagramas
e outras técnicas dinâmicas.

Fichas de Trabalho
Exercícios para os formandos consolidarem o conhecimento adquirido. Poderá
ser um questionário ou outras tarefas/atividades para melhorar o conhecimento,
capacidades ou atitudes. Exige que os formandos dêem uma resposta ou realizem
uma atividade (ex: role-play).

Documentos
Informação relevante para os formandos lerem e guardarem.
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MÓDULO: SESSÃO DE ACOLHIMENTO
Objetivo do recurso
pedagógico

Recursos Pedagógicos

Requisitos Mínimos

• Apresentar voluntários e formadores
• Promover o trabalho em equipa,
Jogo Pedagógico

confiando uns nos outros e alcançando um

• Dinâmico e divertido
• Adequado a diferentes grupos

objetivo em conjunto
• Promover a base para o trabalho em rede

Incluir questões sobre:
• Conceitos principais sobre o
Ficha de trabalho "Questionário de
diagnóstico"

•

Avaliar os conhecimentos prévios dos

formandos

e

as

expectativas

dos

voluntários em relação à formação

SJC
• Fluxograma do SJC
• Voluntariado no SJC
• Entrevista Motivacional
• Expectativas

relativas

ao

programa de formação

Documento "Regulamento da
formação"

• Providenciar as regras da formação e os

• Regras da formação

formulários de registo e contrato entre

• Formulário de registo

Apresentação Programa de formação
do voluntário

• Identificar os aspetos principais do

aprendizes e entidade formadora

• Objetivo
programa de formação a apresentar aos
voluntários

Justice Involving Volunteers in Europe

• Duração
• Calendário
• Benefícios
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MÓDULO: INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL PORTUGUÊS
Objetivo do recurso
pedagógico

Recursos Pedagógicos

Requisitos Mínimos

A apresentação deverá incluir:
• O fluxograma do SJC
•
(Online)
Apresentação –
O Sistema de
Justiça Criminal

• Apresentar informação relevante sobre
o tema

O percurso de um recluso pelo

fluxograma
•

Informação básica e adequada

sobre o trabalho do SJC a nível
nacional e local (ex: que organizações
existem)
• Descrição global de uma prisão (ex.
estrutura

organizacional

e

física,

grupo alvo, serviços prisionais,…)

(Online)
Ficha de trabalho “O que sei sobre o
funcionamento do
Sistema Prisional?”

• As questões devem dizer
• Verificar a aquisição de conhecimentos
dos formandos

respeito aos conteúdos do
módulo

Os
(Online)
Documento –
Documentos
oficiais do SJC

documentos

selecionados

devem especificar:
• Documento – Documentos oficiais do SJC

• O fluxograma do SJC
• Documentos legislativos
• Papéis e responsabilidades dos
voluntários

(Presencial)
Ficha de trabalho –
Estudos de Caso no
fluxograma do SJC

(Presencial)
Ficha de trabalho – Estudos
de Caso sobre os serviços
prisionais - Português
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• Descrever 2 situações reais em que um

• As situações deverão estar de

recluso atravessa o fluxograma do SJC

acordo

Português

anterior do fluxograma do SJC

• Descrever 2 situações reais envolvendo

• As situações deverão estar de

voluntariado e os serviços prisionais

acordo

com

com

a

a

apresentação

apresentação

anterior
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MÓDULO: ATITUDES E VALORES FACE AO CRIME E JUSTIÇA
Objetivo do recurso
pedagógico

Recursos Pedagógicos

Requisitos Mínimos
Apresentação deverá incluir:
• Princípios do tratamento prisional
• Direitos dos reclusos

(Online)
Apresentação Atitudes e valores
face ao crime e
justiça

• Exemplos de crimes que mostram aos
• Apresentar informação relevante sobre

voluntários que quase todas as pessoas já

o tema

cometeram um crime.
É conveniente que os tópicos estejam
relacionados com os documentos oficiais
(ex: Carta dos Direitos e Deveres dos
Detidos e dos Reclusos da OA)

(Online)
Ficha de trabalho “É um delinquente?”

• O quizz deverá consciencializar os
• Desmistificar preconceitos sobre o

formandos para o facto de que todas as

comportamento criminal

pessoas já cometeram crimes que não
são necessariamente penalizáveis

Os princípios escolhidos devem providenciar uma reflexão adequada sobre atitudes
e valores importantes para os voluntários
(Presencial)
Ficha de trabalho "Normas das Nações
Unidas sobre Prevenção
ao Crime e Justiça
Criminal"

"Capítulo 1 - Indivíduos sob custódia,
• Apresentar princípios que são essenciais
para refletir com os voluntários

sanções não privativas de liberdade,
justiça do menor e justiça restaurativa I. Tratamento de Prisioneiros - 3. Conjunto
de princípios para a proteção de todos os
indivíduos em qualquer forma de detenção ou encarceramento”

• As afirmações deverão desencadear a
(Presencial)
Ficha de Trabalho“Afirmações Controversas”

• Promover o debate e permitir que os
voluntários partilhem os seus pontos de
vista

reflexão dos voluntários sobre os seus
conceitos, estereótipos e preconceitos
relativamente ao castigo e à prisão (ex: “A
pena de morte deve ser reintroduzida
para crimes graves”)

(Presencial)
Documento - Testemunho
de um Voluntário sobre os
seus preconceitos face a
um recluso

Descrever 1 situação real que envolva um
voluntário reconhecer os seus preconceitos em relação à população reclusa

Justice Involving Volunteers in Europe

• A situação descrita deve ser diferente
das “afirmações controversas”
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MÓDULO: INTRODUÇÃO AO PERFIL DO VOLUNTÁRIO
Objetivo do recurso
pedagógico

Recursos Pedagógicos

Requisitos Mínimos

A apresentação deverá incluir:
(Online)
Apresentação Perfil do voluntário

• Apresentar informação relevante sobre

• Quadro de competências do voluntário

o tema

• Ferramentas de monitorização e
avaliação

(Online)
Ficha de trabalho “Desafios e Dificuldades
dos Voluntários"

(Online)
Ficha de trabalho
- “Ferramenta de autoavaliação
do perfil de voluntário:
Aplicação prática das categorias”
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• Refletir em desafios e dificuldades que

• Indicar no mínimo 5 situações/

os

tarefas

voluntários

enfrentam

perante

algumas situações

• Refletir sobre os indicadores que correspondem

NA

ao perfil de voluntário da organização
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MÓDULO: PAPÉIS E RESPONSABILIDADES DOS VOLUNTÁRIOS
Objetivo do recurso
pedagógico

Recursos Pedagógicos

Requisitos Mínimos
A apresentação deve incluir:
• Princípios do voluntariado

(Online)
Apresentação – Papéis
e responsabilidades
dos voluntários

• O valor acrescentado dos voluntários
• Apresentar informação relevante sobre

no SJC Português

o tema

• Ação do voluntário em meio prisional
• P apéis

e

responsabilidades

do

voluntário em meio prisional

(Online)
Ficha de trabalho - “Papéis
e Responsabilidades: o
Voluntário enquanto
Mentor ou Animador |
Motivador”

• Descrever o papel do mentor ou

NA

animador/motivador

• As descrições devem estar de
(Online)
Documento - Exemplo da
descrição de papéis e
responsabilidades dos
voluntários

acordo com a realidade e diferentes
• Identificar descrições de papéis e
responsabilidades

em

diferentes

organizações do SJC Português

contextos no SJC Português, e.g.
contratos

com

voluntários

nos

estabelecimentos prisionais ou na
comunidade,

a

trabalhar

com

reclusos ou vítimas

As questões na ficha de trabalho
(Presencial)
Ficha de trabalho "Expectativas sobre o
voluntariado”

devem abordar:
•

Refletir sobre as expectativas dos

voluntários

•

Razões para se voluntariar

•

Tarefas que poderá ter que

desempenhar
•

(Presencial)
Documento - " Descrição de
papéis e responsabilidades:
recrutamento de voluntários”

•

Clarificar a informação sobre os

papéis e responsabilidades dos voluntários, através de exemplos
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Medos e preocupações

• Os papéis e responsabilidades
identificados devem ser genéricos
e

relacionarem-se

com

tarefas

comuns
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MÓDULO: COMUNICAÇÃO
Objetivo do recurso
pedagógico

Recursos Pedagógicos

Requisitos Mínimos

A apresentação deve incluir:
• Tipos de comunicação
(Online)
Apresentação –
O processo
comunicacional

• Apresentar informação relevante sobre o
tema

• Barreiras da comunicação
• Estilos de comunicação: agressivo,
passivo, manipulativo e assertivo
•

Competências

chave

para

a

assertividade: empatia e escuta ativa

(Online)
Ficha de trabalho - "Estilos
de Comunicação"

• Identificar o estilo de comunicação
(agressivo,

manipulativo

e

Realizar teste sobre comunicação

assertiva
• Testar os formandos na sua utilização da
linguagem (verbal e não-verbal) e da
atitude da comunicação assertiva

(Presencial)
Ficha de trabalho "Situações de Role-play assertividade "
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NA

assertivo) em diferentes situações

•
(Online)
Ficha de trabalho - "Estou
a ser assertivo?”

passivo,

O teste deverá:
•

Ser simples (não mais do que 1

página)
• Incluir uma pontuação final
• Incluir uma descrição do nível de
competências de assertividade

• As situações deverão definir um
• Promover competências de assertividade

contexto inicial que permita aos
formandos desenvolver competências para promover a assertividade.
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MÓDULO: ENTREVISTA MOTIVACIONAL
Objetivo do recurso
pedagógico

Recursos Pedagógicos

Requisitos Mínimos

A apresentação deverá incluir:
(Online)
Apresentação – Teoria
da aprendizagem
social

• Os conceitos principais da teoria da
•

Apresentar informação relevante

sobre o tema

aprendizagem social
•

Explicação da importância dos

voluntários como modelo
• Exemplos de como os voluntários
funcionam como modelo

• Identificar no mínimo 5 situações,
(Online)
Ficha de trabalho
- “Os voluntários como
modelo”

• Clarificar a posição do voluntário
enquanto modelo

tarefas ou domínios diferentes, nos
quais os voluntários possam ter um
papel de modelo
•

As situações, tarefas e domínios

devem abranger diferentes áreas

A apresentação deverá incluir:
(Online)
Apresentação Entrevista
motivacional

•

Apresentar informação relevante

sobre o tema

• Princípios, caraterísticas e contextos
da entrevista motivacional
• Competências e estratégias-chave
para realizar a entrevista motivacional

(Online)
Ficha de trabalho –
“Balanço da decisão”
+
Ficha de trabalho “Plano de mudança”

• Fornecer ao formando ferramentas
práticas para aplicar a entrevista

NA

motivacional.

• Deverão existir 3 situações diferentes a
(Presencial)
Ficha de trabalho "Situações de Role-play – entrevista
motivacional”

acontecer no SJC Português, entre um
• Promover competências para realizar

voluntário e um beneficiário

entrevista motivacional

• As situações deverão definir um
contexto inicial que permita aos formandos
desenvolver competências para promover
a entrevista motivacional
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MÓDULO: RISCOS, LIMITES E PROBLEMÁTICAS EM MEIO PRISIONAL
Objetivo do recurso
pedagógico

Recursos Pedagógicos

Requisitos Mínimos

A apresentação deverá incluir:
•

Principais riscos que os voluntários

poderão enfrentar em meio prisional
(Online)
Apresentação – Riscos,
limites e problemáticas
em meio prisional

• Principais limites que os voluntários
• Apresentar informação relevante sobre

devem respeitar (ex: nunca oferecer

o tema

contactos pessoais, manter uma calendarização

de

reuniões,

evitar

uma

ligação demasiado emocional, procurar
apoio do coordenador para decisões
difíceis, manter a confidencialidade,
etc.)
Deverão existir 5 riscos diferentes em
contextos diferentes do SJC Português
Os riscos deverão:
(Online)
Ficha de trabalho - “Riscos:
o que posso fazer”

• Promover a reflexão dos formandos

• Abranger diferentes áreas do SJC

sobre o que poderão fazer para evitar

Português;

ou lidar com os riscos

• Criar uma situação com um contexto
que permita aos formandos refletir
sobre as suas próprias estratégias (ex:
situação de burnout, manipulação de
um familiar de um recluso, etc.)

• Refletir com os voluntários sobre

(Online)
Documento - “Limites
importantes em meio
prisional”

os limites especificados e discutir os
problemas que podem ocorrer se

O documento deverá incluir exemplos
de limites:
• Que podem ser estabelecidos nos
acordos de voluntário

não os respeitarem.

• Que são genéricos ao meio prisional

(Online)
Ficha de Trabalho:
“Enquanto voluntário,
como lido com situações
difíceis em Meio Prisional?”

(Online)
Documento: Testemunhos
de Situações Difíceis
vivenciadas por Voluntários
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• Permitir aos formandos identificar

As situações devem ser identificadas

situações

pelos próprios formandos

que

entendam

como

lidar em Meio Prisional

Deve incluir a descrição da forma como

(podem ser experiências anteriores ou

o voluntário lidaria (lidou) com a situa-

ideias pré-concebidas).

ção e o que sentiria (sentiu)

difíceis

•

de

Contactar com experiências de

outros voluntários

NA
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Objetivo do recurso
pedagógico

Recursos Pedagógicos

Requisitos Mínimos

• Devem existir 3 situações diferentes
(Presencial)
Ficha de trabalho "Gerir situações de
risco – role-play”

a acontecer entre um voluntário e um
• Promover competências para lidar

beneficiário

com situações de risco

As

situações

deverão

definir

um

contexto inicial que permita aos
formandos desenvolver competências

• Deverão existir 3 situações diferen(Presencial)
Ficha de trabalho –
“Situações de Role-play
sobre gerir situações
difíceis”

• Promover competências para lidar
com situações difíceis

tes a acontecer entre um voluntário e
um beneficiário
As

situações

deverão

definir

um

contexto inicial que permita aos
formandos desenvolver competências
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MÓDULO: AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO CLIENTE
Objetivo do recurso
pedagógico

Recursos Pedagógicos

Requisitos Mínimos

A apresentação deve incluir:
• Caraterísticas da avaliação das neces(Online)
Apresentação - “Avaliação
das necessidades dos
clientes no SJC Português”

sidades do cliente
• Apresentar informação relevante sobre o

•

Diferentes métodos de conduzir a

tema

avaliação de necessidades do cliente no
SJC Português
• O papel dos profissionais e o apoio dos
voluntários

Deverão existir 3 situações diferentes
envolvendo a avaliação de necessidades
(Online)
Ficha de Trabalho - "O
papel do voluntário na
avaliação de necessidades
do cliente"

• Refletir sobre e identificar o papel do
voluntário na avaliação de necessidades
do cliente

do cliente
A ficha de trabalho deverá:
• Ser dinâmica, com espaços em branco
a serem preenchidos;
• Permitir que os formandos indiquem o
seu papel/responsabilidade em cada
situação

(Online)
Documento – Avaliação
de Necessidades do
Cliente

(Presencial)
Documento - "Competências
para realizar uma Avaliação
de Necessidades do
Cliente"

•

Descrever como se realiza a

avaliação de necessidades do recluso
após ingresso em Estabelecimento

NA

Prisional

• Identificar diferentes competências
que devem ser postas em práticas
quando o voluntário está a realizar uma
avaliação de necessidades (documento

• Selecionar pelo menos 5 competências
presentes no perfil do voluntário

de apoio ao formador)
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MÓDULO: COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
Objetivo do recurso
pedagógico

Recursos Pedagógicos

Requisitos Mínimos

A apresentação deverá incluir:
(Online)
Apresentação –
Cooperação interinstitucional

• Rede de cooperação e trabalho em
• Apresentar informação relevante sobre o

parceria

tema

•

Uma lista de entidades externas a

trabalhar no SJC Português
• Papel do voluntário na atuação das
entidades

A ficha de trabalho deverá:
(Online)
Ficha de trabalho "Relações
interinstitucionais"

• Identificar diferentes entidades que

• Ser dinâmica, com espaço em branco

trabalham no SJC Português e às quais o

a serem preenchidos

voluntário pode recorrer

•

Permitir que os formandos reflitam

sobre

as

relações

entre

diferentes

entidades

(Presencial)
Documento "Procedimentos internos
para voluntários"

•

Apresentar

importantes
promotora

procedimentos
da

ou

organização

beneficiária

de

voluntariado (estrutura de modelo)

O documento deverá ser um folheto
com informação sobre os procedimentos
da organização
O folheto deverá ser dinâmico e atrativo
focando os principais procedimentos
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MÓDULO: PERÍODO DE OBSERVAÇÃO
Objetivo do recurso
pedagógico

Recursos Pedagógicos

(Presencial)
Apresentação - O projeto
de voluntariado

Requisitos Mínimos

• Apresentar informação relevante sobre

A apresentação deverá incluir:

o tema

• Objetivos do projeto de voluntariado
• Atividades do projeto de voluntariado

O documento deverá incluir:
(Presencial)
Documento - "Orientações
para o período de
observação"

• Apresentar as principais linhas de orientação para o período de observação

• Objetivos
• Resultados esperados
• Principais regras e princípios
• Linhas orientadoras para a conduta
do voluntário

O acordo de voluntariado deverá
incluir:
(Presencial)
Documento - "Acordo de
voluntariado"

•

Apresentar

um

exemplo

de

• Âmbito e principais atividades

acordo de voluntariado, segundo

• Regras de acesso a diferentes

os requisitos nacionais

locais
• Identificação do coordenador de
voluntários
• Sistema de avaliação

40

Justice Involving Volunteers in Europe

Kit para Formação de Voluntários no Sistema de Justiça Criminal

Anexos

MÓDULO: AVALIAÇÃO
Objetivo do recurso
pedagógico

Recursos Pedagógicos

Requisitos Mínimos

Satisfação dos formandos com:
(Presencial)
"Formulário de avaliação
da reação à formação Formandos"

• Expectativas e objetivos
• Avaliar a satisfação dos formandos

• Duração e calendarização
• Formador
• Sala e equipamento

Satisfação do formador com:
(Presencial)
"Formulário de avaliação
da reação à formação Formador"

• Expectativas e objetivos

• Avaliar a satisfação do formador

• Duração e calendarização
• Sala e equipamento
• Apoio do coordenador de voluntários

O documento deverá incluir:
• Caraterização dos formandos (número
total, idade, género, qualificações,
experiência anterior de voluntariado)
• Caraterização do programa de
formação (data, objetivos gerais)
(Presencial)
Documento – Relatório
de Avaliação da Reação à
Formação

• Apresentar

os

resultados

da

• Resultados da implementação

avaliação da formação

(número de formandos que completaram

•

a formação, número de faltas)

Apresentar os resultados da

eficácia da formação (autoavaliação

• Resultados da avaliação da reação –

inicial e final)

Formandos (com gráficos para apoiar a
análise)
• Resultados da avaliação da reação –
Formador (com gráficos para apoiar a
análise)
• Resultados do conhecimento adquirido
– Formandos (avaliação de competências)
• Ações de melhoria
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