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Programa MOTIVAR 

 

Qual é o objetivo do programa MOTIVAR? 

O programa MOTIVAR tem como objetivo apoiar estudantes do 3º ciclo ou secundário que 

estejam em risco de insucesso ou abandono escolar, ajudando a consolidar os conhecimentos, a 

dar ferramentas de organização e aprendizagem e assim contribuir para o seu sucesso escolar. 

 

Até quando posso inscrever-me no programa MOTIVAR?  

As inscrições estarão abertas até o dia 5 de outubro de 2021, através do preenchimento do 

seguinte formulário. Nas duas semanas seguintes, todas as inscrições serão analisadas e 

entraremos em contacto contigo para te conhecer melhor e esclarecer todas as tuas questões. 

Para mais informações, poderás assistir ao webinar “Companhia do Estudo – OpenCall 

2021/2022”, no dia 28 de setembro às 14h ou contactar-nos diretamente através do email: 

companhiadoestudo@criticalsoftware.com 

 

Qual formação devo ter para fazer parte do programa MOTIVAR? 

Para poderes fazer parte do programa MOTIVAR, deverás frequentar ou ter concluído 

formação superior na área de Ensino ou ter lecionado no 3º ciclo ou secundário. A Companhia 

irá providenciar-te formação e acompanhamento, para que possas estar totalmente preparado 

para a tua missão 

 

Quais são as minhas responsabilidades como voluntário/a do programa MOTIVAR? 

A tua participação na Companhia do Estudo será formalizada através da assinatura do 

Protocolo de Voluntariado e da aceitação do Código Deontológico de voluntariado da 

Companhia do Estudo. 

De acordo com a tua disponibilidade e formação científica iremos propor-te um calendário para 

a realização das sessões MOTIVAR. Estas sessões decorrerão ao longo do ano letivo 2021/2022, 

sendo que são suspensas durante as pausas letivas. Deverás também fazer o registo das sessões e 

participar nas sessões de formação e acompanhamento em grupo.  

 

Como são identificadas as/os jovens que fazem parte deste programa? 

O programa MOTIVAR irá acompanhar estudantes do 3º ciclo ou ensino secundário que serão 

identificados pelas organizações que frequentam (Professores e Psicólogos) durante o primeiro 

mês de aulas de acordo com o seu contexto socioeconómico e das suas necessidades específicas 

para que possam ter sucesso no seu percurso académico. 
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Como é feito o matching? 

Há vários fatores a serem considerados: por exemplo: localização, disponibilidade, área científica 

e necessidades.  

 

Quando irão iniciar as sessões MOTIVAR?  

As sessões MOTIVAR terão início no final de outubro e decorrerão ao longo de todo o ano letivo 

de 2021/2022. As sessões suspendem durante as pausas letivas. 

 

Qual é a frequência e duração das sessões?  

As sessões MOTIVAR deverão decorrer pelo menos uma vez por semana ao longo do ano lectivo 

e terão uma duração de cerca de 60 minutos, para que haja tempo para aprofundar 

conhecimentos e esclarecer dúvidas. 

 

Onde decorrerão as sessões MOTIVAR? 

As sessões MOTIVAR poderão ser realizadas nos escritórios da Critical Software em Portugal, 

em local a designar pela coordenação do projeto. 

 

É possível realizar-se sessões remotamente? 

As sessões MOTIVAR poderão decorrer remotamente, caso se reúnam as devidas condições. 

 


