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Apresente-se (5 minutos)

• Fale brevemente sobre a razão que o motivou a moderar esta discussão de grupo sobre a 
alegria no voluntariado.

• Dê aos participantes uma breve visão geral do formato da sessão, o que irá abordar e o que 
eles podem esperar da sessão. 
 

Quebra-gelo (5 minutos)

• Peça a cada participante que diga o seu nome e quais acredita serem os benefícios do vol-
untariado. Lembre os participantes que as suas respostas não devem exceder 30 segundos. 
 

Veja a Lição Um: “Como atrair e motivar voluntários” (4 minutos) 
 
Discussão de Grupo (5 minutos) 
Depois de verem a lição, convide os participantes a discutirem as seguintes questões:

• Ultimamente quando se ofereceu como voluntário numa organização, como soube dessa 
oportunidade? O que solidificou o seu interesse em ser voluntário nessa organização?

• O que tornou positiva a sua experiência como voluntário numa organização? Como descre-
veria a sua experiência a um amigo?

O Seu Guia de Organização Comunitária para Ação 
 
Usando o curso online da Rede YALI Organização Comunitária para Ação e o guia 
a seguir, pode moderar uma sessão YALILearns interactiva com membros da sua 
comunidade. No espírito de mobilização da sua comunidade para alterações 
positivas, este guia irá inspirar a sua audiência a voluntariar-se ou a organizar outros 
voluntários para serem proactivos na sua comunidade. 
 
Duração: 50 minutos  

https://yali.state.gov/course-3411/#/lesson/como-atrair-e-motivar-voluntarios
https://yali.state.gov/course-3411
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Veja a Lição Dois: “Como inspirar a participação da comunidade” (5 
minutos) 
Discussão de Grupo (5 minutos) 
Depois de verem a lição, convide os participantes a discutirem as seguintes questões:

• Que problema da sua comunidade o está a afectar? Pense no seu círculo social e em pelo 
menos três outras pessoas afectadas por esse problema que estariam dispostas a ter uma 
conversa mais profunda sobre o mesmo.

• Que métodos usa para partilhar os resultados com as pessoas ou o grupo com quem tra-
balha?

• Esteve envolvido em algum projecto em que tenha sido difícil manter-se interessado? O que 
poderia ter ajudado a manter o seu interesse? 
 

Veja a Lição Três: “Como engajar a sua comunidade” (5 minutos) 
Discussão de Grupo (5 minutos) 
Depois de verem os vídeos, convide os participantes a discutirem as seguintes questões:

• Está envolvido num comitê consultivo da comunidade? Se sim, com que qualidades con-
tribui para o grupo?

• Qual é a sua missão pessoal? O que é uma organização com uma missão alinhada com a 
sua?

• Pense numa organização de serviço comunitário na sua comunidade. Que tipo de pessoas 
devem recrutar para avançar nos seus objectivos? 

Veja a Lição Quatro: “Como criar uma campanha de base de sucesso” (5 
minutos) 
Discussão de Grupo (5 minutos) 
Depois de verem os vídeos, convide os participantes a discutirem as seguintes questões:

• Com o seu grupo, identifique um desafio abrangente na sua comunidade e três áreas que 
todos podem mudar. Escolha uma em que hipoteticamente se concentraria.

• No seu grupo de trabalho hipotético, discuta quem na comunidade devem ser as partes 
interessadas. De que recursos humanos precisa para fazer mudanças?

• No seu grupo de trabalho hipotético, estabeleça agora um cronograma básico de eventos e 
imagine como seria o sucesso no espaço de um ano.  

Conclusão: (5 minutos)

• Agradeça aos participantes a sua presença na discussão da organização comunitária.

• Encoraje os participantes a se registarem na Rede YALI em yali.state.gov. 

https://yali.state.gov/course-3411/#/lesson/como-inspirar-a-participacao-da-comunidade
https://yali.state.gov/course-3411/#/lesson/como-engajar-a-sua-comunidade
https://yali.state.gov/course-3411/#/lesson/como-criar-uma-campanha-de-base-de-sucesso
https://yali.state.gov/

