
PROJETO 
Para projetos sobre Reiki, ao nível da solidariedade e voluntariado, que ainda não tenham sido 

iniciados. Apresentação da descrição do projeto, localidade de implantação, necessidades, 

público-alvo, instituições ou parceiros, voluntários, objetivos a alcançar. Podem participar 

pessoas individuais, escolas, núcleos, associados ou não associados. 

 

Entrega das candidaturas até ao dia 26 de Setembro 

 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 
Nome do responsável: Sílvia Olinda Araújo Teixeira 

Email: silvia.olinda@hotmail.com 

Telefone: 967 253 453 

  

Nome do projeto de 
voluntariado: 

‘Ser Feliz’ 

Nome do responsável: Sílvia Olinda Araújo Teixeira 

Nome da instituição 
ou local onde será 

realizado: 

EB 1 de Santa Comba – (Real) Vila Meã, Amarante 
Jardim de Infância de Real – Vila-Meã, Amarante 
 

Tipo de utentes: Crianças dos 3 aos 10 anos (aproximadamente) 

Número de 
voluntários: 

(ao longo de todo o projeto) 
1 

Número de utentes 
estimados: 

10 

Data de início: Setembro 2015 

Data de fim: Junho 2016 

Objetivo do projeto de 
voluntariado: 

Levar o reiki às crianças de forma a ajudar no seu desenvolvimento 
integral, aumentar a auto-estima, concentração e aliviar o stress e 
medos. 

Resultados a serem 
alcançados: 

Pretende-se alcançar o bem-estar físico e emocional das crianças, 
aumentar a auto-estima e concentração, alívio de medos e stress e 
que haja um maior relaxamento físico. 

Tipo de formulário de 
avaliação a ser usado: 

Inquérito de antes e após sessão. 

A instituição já foi 
abordada: 

(sim/não) 
Sim 

  

O que necessitam para 
realizar este projeto: 

Marquesa, aquecedor e ventoinha, aparelho de som (leitor de cd ou 
mp3 e colunas), Super Reikinho (tamanho médio) e o livro do Super 
Reikinho. 



Qual o valor estimado 
que gastarão para 
realizar o projeto: 

150€ 

Porquê fazer um 
projeto deste tipo: 

Para além do objetivo do projeto a minha principal motivação é dar 
a conhecer às crianças, logo também aos pais, o que é o reiki, 
desmistificá-lo e acima de tudo poder pelo menos mudar a vida de 
uma pessoa tal como a minha foi mudada. 
Para além disso gostaria muito de aprender com as crianças já que 
elas são o exemplo da simplicidade e naturalidade. 

Inspiraram-se em 
algum projeto 

existente: 

(se sim, qual) 

Que motivação têm 
para realizar até ao 

fim o projeto: 

A minha principal motivação é sem dúvida o poder mudar a vida de 
alguém e aprender mais. 

Inserir fotografia do 
grupo de voluntariado 
ou dos organizadores: 

 
 

CALENDÁRIO 
Entrega de candidaturas até ao dia 26 de Setembro 

Seleção e aprovação até ao dia 3 de Outubro 

Votação pelos associados até ao dia 9 de Outubro 

Comunicação de resultados a partir do dia 10 de Outubro 

 


