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Instrução Inicial—Cria expectativa e faz sobressair ou realçar o que irá acontecer 
Treino—Pode ser formal ou informal, como apropriado 
Serviço Prático—Deve estar relacionado com o treino recebido 
Revisão Final—Rever todo o processo e completar a Caderneta de Participante 

 Mudar o Objectivo 
O participante pode entender que objectivo original 
é demasiado difícil ou fácil e portanto pode revê-lo 
e efectuar as alterações necessárias e mais apro-
priadas. O participante deve discutir com o seu 
Instrutor estas questões e chegar a um entendi-
mento sobre um novo objectivo. 
 
Revisão final 
Isto deverá apresentar a oportunidade para o parti-
cipante reflectir de uma forma critica sobre a sua 
experiência, sobre os elementos de avaliação que 
atingiu e tirar uma lição de aprendizagem para o 
futuro.  
Deve ser apoiado nesse processo pelo seu Instru-
tor. Este último deve verificar se os tempos míni-
mos foram cumpridos ou ultrapassados e se o 
participante demonstrou comprometimento e 
aperfeiçoamento. Depois deste processo de revi-
são, a Caderneta deve então ser preenchida e 
assinada. 
 
Requisitos de tempos 
Não existe uma regra absoluta em como conside-
rar a participação regular, ou em como a quantida-
de de tempo dedicada a uma actividade, depende-
rá de muitos aspectos, incluindo da própria activi-
dade e das circunstâncias do próprio participante. 
No entanto uma regra de participação mínima é a 
de que um participante deve despender pelo 
menos uma hora por semana na actividade esco-
lhida 

Tempo                            Se Serviço escolhido como a 
mínimo                                   secção mais longa 
 
 Bronze 3 meses                            6 meses 
 
 Prata    6 meses    12 meses (não detentores de bronze) 
 
 Ouro    12 meses      18 meses (não detentores de prata) 

Completar e Preencher a Caderneta de Participan-
te   
 
 O Instrutor necessita verificar se o participante 
desenvolveu um esforço regular e persistente pelo 
menos durante o período de tempo mínimo exigido 
para o nível do Prémio, se demonstrou aperfeiçoa-
mento no nível inicial e se os objectivos determinados 
foram alcançados. 
 
 Não existem coisas como (chumbar, falhar) no Pro-
grama do Prémio. – Se um participante não comple-
tou não mostrou comprometimento e aperfeiçoamen-
to, nada deverá ser registado na Caderneta (a Cader-
neta deverá ficar em branco) e o participante deve ser 
encorajado a completar ou repetir os seus esforços. 
 
 Quando a o desafio for alcançado com sucesso e a 
avaliação proposta for completada com sucesso, 
deve então assinar e preencher a Caderneta na Sec-
ção destinada para tal, com relatório / comentário 
positivo 

NIVEL PRATA; SERVIÇO 
 
  
 Actividade seguida: 1º Socorros  
Data Inicio: Out. 2004 Data Final: Abril 05 
 
  
 Relatório do Instrutor: (dar detalhes do treino efectuado 
e do Serviço prático prestado, qualificações adquiridas 
e actuação no geral) 
(o Simão, participou num curso de 1º socorros na AMI, 
durante 1 mês, Tendo obtido o certificado. Após isto o 
Simão apoiou os Campeonatos desportivos. 
 
 Certifica-se que o Participante demonstrou aperfeiçoa-
mento individual e teve um comprometimento regular 
da act. durante o período acima referido 
 
 Assinatura : Ivo Santos  Data:10/04/05 
 

SERVIÇO À 
COM

UNIDADE 



Secção de Serviço à Comunidade 
Este folheto apresenta um resumo do que é o Pro-
grama do Prémio Infante D. Henrique “International 
Award for the Young People” e em particular a 
Secção de Serviço à Comunidade. Refere e expli-
ca o papel do Instrutor nesta secção, que tem 
como objectivo aprender a prestar serviço útil aos 
outros. 
O que é o programa do Prémio? 
O Prémio é um programa de desenvolvimento pes-
soal e social para os jovens dos 14 aos 25 anos de 
idade. 
Os jovens têm acesso a três níveis de medalhas; 
Bronze, Prata e Ouro, em que cada uma aumenta  
o tempo de comprometimento para alcançar cada 
nível. 
Os participantes assumem consigo próprios objec-
tivos em quatro Secções diferentes 
Cada nível é composto por quatro Secções obriga-
tórias  
Participante propõe-se a atingir um desafio por si 
imposto nas quatro Secções; Serviço à Comuni-
dade, Talentos Pessoais, Actividades Desporti-
vas, Espírito de Aventura 

Existe um requisito adicional para ouro, o Projecto 
Residencial 
Durante todo o Programa os participantes podem 
optar por desenvolver um interesse já existente ou 
tentar algo completamente novo. O Prémio não é 
uma competição mas é baseado no aperfeiçoa-
mento e realização pessoal. Quando os participan-
tes decidiram sobre os objectivos, esforçam-se por 
alcançá-los e demonstraram aperfeiçoamento 
conseguem atingir ou obter o Prémio. 

Qual o papel do Instrutor? 
O papel de um Instrutor no Prémio é ser treinador, 
supervisor e mentor. 
Deve ter experiência e conhecimentos considerá-
veis sobre a actividade escolhida. Deve ser capaz 
de orientar o participante na actividade e ajudá-lo a 
preparar-se para aceitar objectivos individuais e 
reais, que apresentem um desafio. 
Como mentor deve ser capaz de: 

Ouvir e ajudar os participantes, nas suas preocupa-
ções e dúvidas. 

Ajudá-los a pensar ou ponderar sobre a forma de 
alcançarem o seu aperfeiçoamento na actividade  

Ajudá-los a identificar os caminhos para continuar 
o seu aperfeiçoamento 

Ter facilidade em falar e trabalhar com os jovens  

Encontrar-se regularmente com os participantes  
Como supervisor deve certificar que os jovens par-
ticipam regularmente na actividade durante um 
período de tempo mínimo exigido e que mostram 
aperfeiçoamento enquanto se esforçam para atingir 
os objectivos. No final deve assinar a Caderneta do 
Participante dando entrada da avaliação final. 
 
  

 
  

Estas notas deverão ser utilizadas somente para orientação; por favor consulte o Manual do 
Prémio para informação detalhada sobre o Programa 

Serviço 
O objectivo desta Secção é aprender a prestar serviço útil aos outros. Pretende incutir nos par-
ticipantes um sentido de responsabilidade para com a sua comunidade e ajudá-los a tornarem-
se melhores cidadãos. Os participantes deverão seguir uma actividade na qual prestam serviço 
aos outros e deverão aprender algo que os beneficie do serviço prestado. 

Benefícios 
O benefício específico para o participante depende 
obviamente do Serviço escolhido. 
Alguns benefícios gerais incluem: 

Aprenderem a ser pacientes, tolerantes e compassi-
vos 

Superar ignorância, preconceito, apatia e o medo 

Aumento da sensibilidade para auscultar as neces-
sidades e os problemas de outros 

Melhorar as relações interpessoais e técnicas de 
auto-desenvolvimento 

Realçar as qualidades de liderança 

Confiar e ter confiança 

Marcar pela diferença a vida dos outros 

Responsabilidade e comprometimento para com 
outros 

Conhecer gente de outros meios diferentes 

Criar um habitat de envolvimento na comunidade 

Divertida 
 
Requisitos: 
 Participantes necessitam de efectuar alguma forma 
de treino e desenvolver um Serviço prático. Devem 
pensar primeiro no tipo de serviço que gostariam de 
fazer, e só então encontrar o tipo de treino necessá-
rio para o Serviço. 
O Serviço é a parte do Prémio em que os participan-
tes têm um impacto real nas vidas das pessoas. É 
muito importante que estejam adequadamente pre-
parados e que tenham o devido treino de modo a 
que o impacto seja positivo. 
Os participantes devem manter um diário ou um 
registo onde anotam o tempo que gastaram na acti-
vidade, detalhes das sessões de treino, do Serviço 
prático e das reuniões que tiveram com o seu Ins-
trutor. 

 O Processo 
Instrução Inicial 
O Monitor do Prémio deve encontrar-se com o partici-
pante e apoiar na escolha do Serviço à Comunidade. 
Necessita de ajudar o participante a planear o treino 
necessário e o Serviço prático, estabelecer desafios 
individuais, objectivos e o que se espera do participan-
te. 
Treino 
Algumas actividades de Serviço exigem bastante quali-
dades técnicas tais como, primeiros socorros, salva-
mentos em montanhas. Treino e curso devem ser uma 
parte significativa do tempo total dispendido para com-
pletar os requisitos para o Serviço. Nesse caso o ins-
trutor deve ter conhecimento que o participante está a 
fazer o Prémio e que o treino prático contará para os 
requisitos do Serviço. 
A actividade de Serviço exige interacção com pessoas 
vulneráveis tais como os idosos, os jovens, os doentes, 
deficientes ou os marginalizados; técnicas apropriadas, 
conhecimentos e atitudes devem ser exigidos e muitos 
jovens necessitam de treino e apoio para desenvolver 
essas qualidades ou técnicas. Algumas actividades de 
Serviço à Comunidade poderão ter requisitos legais 
para o nível mínimo de treinos e estes devem ser 
seguidos. 
Existem ainda actividades de Serviço que não exigem 
requisitos legais, nem treinos formais e em que o par-
ticipante vai aprendendo durante a actividade prática 
“mãos ao trabalho”. Nessas actividades é importante 
que o responsável pelas mesmas dê oportunidades 
para os jovens porem as suas questões, sem serem 
maliciosos e que seja possível rever as tarefas desen-
volvidas, para que a aprendizagem aconteça. Serviço 
não é sinónimo de trabalho gratuito! 
Serviços práticos: 
Todos os participantes devem efectuar alguma forma 
de Serviço prático onde põem em prática a sua apren-
dizagem. Mesmo que um Serviço seja dependente de 
um curso formal, como é o caso de 1ºs socorros, 
pede-se aos participantes que disponibilizem os 
conhecimentos adquiridos a outros, por ex. estando 
disponível para participar num campeonato de despor-
to de forma a prestar 1ºs socorros se necessário.  
O participante deve ter em atenção as leis existentes 
respeitantes a restrições de idade, seguro e outras 
exigências que possam existir. 


