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Materiais Necessários

Para que o apoio ao estudo seja produtivo ao máximo, o aluno deve ter acesso a inter-

net e dispositivo eletrónico que permita aceder à chamada/sessão se a escolher ter 

online. No caso do apoio ser presencial, deve estar a usar devidamente a máscara e 

ter as mãos desinfetadas. Deve também fazer-se acompanhar dos seus materiais de 

estudo (cadernos, manuais, apontamentos, etc) e tudo o que possa facilitar a compre-

ensão da necessidade e explicação adequada por parte do voluntário cujos materiais 

devem estar também devidamente desinfetados.

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 depen-

de unicamente de ambas as partes. No caso do apoio presencial, é necessário marcar 

uma data com o voluntário para o mesmo poder reservar no nosso espaço, o Open 

Space da Casa do Estudante. O local será devidamente desinfetado e terá todas as 

condições necessárias seguindo as normas da Direção Geral de Saúde para que o 

apoio ao estudo seja feito da maneira mais segura possível.

Aconselha-se a marcação de uma primeira sessão com o objetivo do voluntário e o 

aluno se conhecerem e do voluntário perceber qual a dificuldade do aluno.



Agendamento das sessões

Feedback

No fim de cada sessão, aconselha-se o preenchimento do formulário de feedback. Isto 

permitirá não só ao voluntário perceber onde pode melhorar mas também ao Aveiro 

É Nosso monitorizar o desempenho do voluntário e, se necessário, conectá-lo a um 

que satisfaça melhor as suas necessidades. Mesmo que esteja satisfeito com o seu 

voluntário, deve preenchê-lo para sabermos que está a correr tudo bem!

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 fornecer 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.


