
DIREITOS DOS VOLUNTÁRIOS 

1. Ser tratado com respeito e consideração pelos 

demais funcionários, utentes e coordenadores 

das Escolas Básicas EB1 do Agrupamento de 

Escolas do Alto do Lumiar. 

2. Conhecer os princípios e o regulamento do 

Voluntariado. 

3. Estar informado sobre os objectivos, duração e 

lugar das actividades que vai realizar 

4. Receber formação inicial e contínua.  

5. Ser-lhe dada uma tarefa específica e bem 

definida. 

6. Exercer a sua actividade dentro da sua real 

disponibilidade temporal 

7. Apresentar sugestões à APEAL para um melhor 

funcionamento da Escola e do Voluntariado. 

8. Ser acompanhado nas suas actividades através 

de uma supervisão de proximidade pela APEAL. 

9. Solicitar a realização de reuniões com a APEAL e 

demais voluntários. 

10. Apresentar reclamações sobre situações 

vivenciadas na sua actividade, dirigindo-se para 

o efeito à APEAL. 

11. Participação das decisões que dizem respeito ao 

seu trabalho. 

12. Aviso prévio e atempado quando existirem 

ausências da prestação do serviço. 

 

 

 

 

DEVERES DOS VOLUNTÁRIOS 

1. Ter conhecimento dos princípios deontológicos 

porque se rege a actividade que desempenha, 

nomeadamente o sigilo, o respeito pela vida 

privada de todos quantos dela beneficiam. 

2. Actuar de forma diligente, isenta e solidária com 

todos os funcionários, alunos e demais pessoas 

presentes nas escolas. 

3. Empenhar-se em oferecer os melhores serviços 

possíveis. 

4. Garantir a regularidade do exercício do trabalho 

voluntário. 

5. Aceitar, disciplinadamente cumprir a sua tarefa 

com zelo, regularidade e responsabilidade, 

independentemente de não ser remunerado. 

6. Estar devidamente identificado com material 

fornecido pela APEAL para o efeito. 

7. Funcionar em equipa com os outros voluntários. 

8. Ser capaz de transmitir a informação recebida ou 

o conhecimento adquirido, e de avaliar o 

trabalho desenvolvido. 

9. Ter consciência das suas próprias limitações e 

assumi-las serenamente. 

10. Respeitar as convicções ideológicas, religiosas e 

culturais de todos os intervenientes no campus 

escolar. 

11. Respeitar o compromisso adquirido com a 

APEAL e os princípios de actuação da APEAL, 

assim como o regulamento da Escola. 
 

 

 

TAREFAS DOS VOLUNTÁRIOS 

1. Animação de recreios 

2. Apoio no Refeitório 

3. Dinamização de Jogos Tradicionais 

4. Acompanhamento Visitas e Passeios 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO 

1. Escola EB1 34 (Lumiar) 

2. Escola EB1 91 (Lumiar) 

3. Escola Mª da Luz Deus Ramos (Charneca) 

 

 

 



OBJECTIVO 

 

A APEAL tem por fim contribuir para a promoção 

do bem-estar físico, psíquico e social das 

crianças das Escolas EB1 do Agrupamento de 

Escolas do Alto do Lumiar, bem como para a 

promoção de medidas que melhorem o seu 

sucesso escolar, mediante a construção de 

parcerias com outras instituições, promovendo 

acções de voluntariado nos espaços afectos à 

escola. 

 

O voluntariado é um movimento de 

humanização que procura aproveitar e 

desenvolver as mais elevadas faculdades do ser 

humano no apoio ao seu semelhante. O 

voluntário serve-se da força do Amor pelo 

próximo, neste caso, as crianças, doando-se ao 

seu serviço, com total dedicação, procurando 

ajudar a prevenir sempre que possível o seu mal-

estar físico, psíquico ou social, prestando-lhe o 

apoio de que necessita, dentro das suas 

capacidades, de modo a que as crianças se 

sintam protegidas e amadas. 

 

Toda a acção do voluntariado rege-se, de forma 

geral, pela Lei nº71/98 de 3 de Novembro.  

 

 

VANTAGENS DE SER VOLUNTÁRIO 

 Proporcionar um sentido a vida  

 Colocar as suas competências e talentos ao 

serviço da comunidade 

 Adquirir e aperfeiçoar novas competências e 

conhecimentos 

 Participar nas acções de formação 

 Poder optar por leque de tarefas e 

familiarizar-se com crianças e toda 

comunidade escolar 

 Aprender a ajudar os outros através de 

serviços para comunidade 

 Participar activamente na busca de soluções 

para problemas 

 
Sede : Escola 2,3 D. José I 

Av. Carlos Paredes 1750 Lisboa 

E-mail: apaltodolumiar@hotmail.com 

http://apaltodolumair.wordpress.com  

           

 
 

 

Associação de Pais e Encarregados 

de Educação do Agrupamento de Escolas do Alto 

do Lumiar 
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