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Materiais Necessários

É essencial que o voluntário disponha dos meios tecnológicos para estabelecer con-

tacto com o aluno. Além disso, se tiveres acesso a material que facilite a explicação do 

conteúdo ou que auxilie a transmissão de informação, deves usar e abusar dele!

Podes também ter acesso a escolavirtual.pt de forma gratuita, tendo acesso à versão 

de manuais escolares. Qualquer dúvida no acesso, por favor contacta-nos!

Agendamento das sessões

A marcação das sessões de apoio deve ser feita mediante as disponibilidades de 

ambas as partes e independentemente da plataforma. Ou seja, o agendamento

depende unicamente de ambas as partes, sendo responsabilidade acrescida do 

voluntário de garantir o apoio ao estudante.

Aconselha-se à marcação de uma primeira sessão para que o estudante e o voluntário 

se possam conhecer e para que fique claro quais as dificuldades.

Caso sejam necessárias mais do que uma sessão, também se recomenda que as ses-

sões tenham uma frequência semanal.

A plataforma onde as sessões decorrerão fica também a critério de ambas as partes 

(sugerimos Zoom, Whatsapp, Teams, Skype ou outra que permita chamadas de 

áudio-vídeo).



Agendamento das sessões

Feedback

Pedimos-te que, no fim das sessões, salientes para a importância de preencher o for-

mulário de feedback e que o preenchas também. O feedback é a forma mais eficaz de 

percebermos como estão a decorrer as sessões dos dois pontos de vista. Para o aluno, 

ajuda-nos a perceber se as suas dificuldades estão a ser ajudadas eficazmente e, para 

o voluntário, ajuda-nos a detectar algumas falhas que possam existir e como pode-

mos ajudar melhorar o decorrer das sessões.

Dúvidas

Caso tenhas alguma dúvida sobre como explicar algum conteúdo programático ou 

como abordar a criança, podes entrar em contacto através do mail 

explicacoes@aauav.pt. A tua dúvida será prontamente reencaminhada para um pro-

fessor que te possa ajudar



Proteção de dados pessoais

Para que todos possam usar a plataforma da forma mais segura para todos, alertamos 

que não sejam partilhados dados pessoais. Os dados que nos forneceres apenas serão 

usados para o decorrer das sessões de apoio ao estudo.

Todas estas questões salvaguardam-se na política de privacidade inserida no formulá-

rio de inscrição.


