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1. Enquadramento 

O programa de Mentoria do Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso, que  foi desenvolvido 

tendo em conta as orientações da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, visa promover 

as competências de relacionamento pessoal, interpessoal e académico, procurando que os alunos 

adequem os seus comportamentos em contexto de cooperação, partilha e colaboração e que sejam 

capazes de interagir com tolerância, empatia e responsabilidade, tal como preceituado no 

documento Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

No contexto do plano de atuação para o ano de 2020/2021, o programa de mentoria pretende, de 

um modo geral, que o mentor acompanhe o mentorado no desenvolvimento das aprendizagens, no 

esclarecimento de dúvidas, na integração escolar, na preparação para os momentos de avaliação e 

em outras atividades conducentes à melhoria dos resultados escolares, individuais e de grupo.  

2. Objetivos gerais 

a) Implementar mecanismos de acompanhamento e de integração plena de alunos referenciados ou 

que o solicitem no decurso dos respetivos ciclos de estudos, diminuindo dificuldades decorrentes 

de mudanças escolares, geográficas e culturais; 

b) Fomentar o valor do trabalho voluntário;  

c) Promover o trabalho colaborativo, designadamente no âmbito da partilha de experiências 

relevantes, estratégias de intervenção e construção de materiais de apoio. 

3. Objetivos específicos 

a) Envolver alunos do mesmo ciclo de estudos (2.º, 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário), 

matriculado(a)s no mesmo ano/turma ou em anos subsequentes ao ano dos alunos-alvo do 

Programa de Mentoria, promovendo sentimentos de bem-estar pessoal, de colaboração e de 

solidariedade;  

b) Apoiar os mentorados no desenvolvimento das aprendizagens, no esclarecimento de 

dúvidas, na preparação para os momentos de avaliação e em outras atividades 

conducentes à melhoria dos resultados;  

c) Apoiar os mentorados na aquisição de estratégias de aprendizagem e técnicas de estudo, 

nomeadamente estabelecendo com eles, e com a cooperação dos pais/família, um plano de 

estudos semanal;  
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4. Modalidade de apoio 

O programa de mentorias será desenvolvido primordialmente em contexto não presencial, 

recorrendo ao apoio das tecnologias de informação e comunicação, designadamente através das 

plataformas Classroom e a Meet. As mentorias em contexto presencial poderão existir quando 

solicitadas e justificadas pelo respetivo coordenador do programa e se autorizadas pelo Diretor, o 

qual decidirá tendo em conta o contexto da pandemia COVID 19 no AEPL.  

5. Exemplos de atividades 

a) Responder a dúvidas,  

b) Estudar em conjunto,  

c) Rever trabalhos de casa,  

d) Acompanhar o desenvolvimento das tarefas escolares,  

e) Orientar a participação na vida escolar 

f) Promover a integração no grupo de pares.  

6. Dimensões fundamentais do programa  

6.1. Seleção dos mentores 

Consideram-se características determinantes num perfil de aluno mentor, os seguintes atributos:  

a) Capacidades de relacionamento, de comunicação e de execução de tarefas escolares;  

b) Responsabilidade;  

c) Liderança;  

d) Interesse e empenho;  

e) Atitudes exemplares ou ausência de medidas disciplinares aplicadas;  

f) Assiduidade; 

 g) Pontualidade. 

Os alunos que desejem inscrever-se como mentores, caso sejam menores de idade, devem ser 

autorizados pelos respetivos encarregados de educação. A seleção dos mentores deve ser efetuada, 

preferencialmente, por ano/turma como meio facilitador na formação de pares. 

No processo de recrutamento dos mentores, é necessário verificar a disponibilidade temporal, de 

acordo com o tempo atribuído ao exercício da mentoria. 
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A participação como aluno mentor é registada no processo individual e no registo biográfico. No 2.º e 

3.º ciclos, essa participação ter-se-á em conta na avaliação da área disciplinar de Cidadania e 

Desenvolvimento.  

A participação no programa de mentorias relevará para a atribuição de prémio de valor no 

agrupamento. 

6.2. Seleção dos mentorandos  

Consideram-se características prioritárias a ter em conta na referenciação de alunos mentorandos as 

seguintes:  

a) Alunos com dificuldades claramente identificadas pelo conselho de turma e com níveis inferiores 

a três ou com classificações inferiores a 10 valores no final do ano letivo 2019/20;  

b) Alunos que revelem problemáticas de ordem familiar, comportamental ou psicoemocionais.  

c) Alunos com dificuldades de aprendizagem decorrentes de mudanças de contexto familiar, de 

âmbito escolar ou de natureza geográfica e/ou cultural;  

d) Alunos que tiveram mais dificuldades de contacto e de acompanhamento das atividades 

promovidas pelo Agrupamento no ano letivo 2019/20, nomeadamente na modalidade de ensino 

a distância.  

De acordo com estas características, os diretores de turma, mediante a autorização dos respetivos 

encarregados de educação, referenciam alunos para integrarem este programa junto do respetivo 

coordenador de diretores de turma. A seleção dos mentorandos deverá ser efetuada, 

preferencialmente, por ano/turma como meio facilitador na formação de pares. 

Os participantes devem ser informados acerca do programa no que diz respeito aos seus benefícios, 

objetivos, resultados esperados e possíveis desafios. 

6.3. Acompanhamento aos mentores  

Deve ser fornecido acompanhamento com o objetivo de promover conhecimentos e competências 

para o desenvolvimento de uma relação adequada com os mentorandos. Este acompanhamento será 

efetuado pela Coordenadora dos Diretores de Turma/Diretor de Turma/Psicóloga Escolar. 

Alguns dos temas a abordar no acompanhamento incluem os procedimentos e objetivos do 

programa, regras de funcionamento, deveres e papéis, bem como questões de ética. 

6.4. Monitorização e avaliação 

A coordenação do programa de mentoria é das coordenadoras dos diretores de turma, 

respetivamente, do ensino básico e secundário. 
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A Monitorização/acompanhamento será efetuada através de uma articulação sistémica do mentor 

com o diretor de turma e respetivo assessor/demais professores do conselho de turma. 

A avaliação do trabalho realizado no âmbito do programa de mentoria será efetuado pelo conselho 

pedagógico, devendo, para esse efeito, recolher evidências do trabalho realizado. 

7. Metodologias e estratégias  

Finalizado o processo de sinalização, o mentorando deverá assinar uma ficha/modelo de 

compromisso, que será objeto de tomada de conhecimento pelo respetivo encarregado de 

educação. 

Dado que se pretende fomentar a autonomia dos alunos, é importante que estes sejam confrontados 

com vários métodos de estudo e que aprendam a autoavaliar o seu desempenho. Uma das 

estratégias a desenvolver, no início do Programa de Mentoria será a identificação do estilo de 

aprendizagem do aluno, para que a estratégia a seguir nas sessões de trabalho seja a mais adequada 

possível. 

Procurar-se-á implementar – adequando aos níveis de ensino abrangidos - um conjunto de 

estratégias, com focalização em novas formas de apreender a informação e de a 

"procurar"/selecionar, bem como nas demais aprendizagens essenciais 

8. Operacionalização  

a) No início do ano letivo, diagnóstico da situação de cada aluno, realizado em sede de conselho de 

turma: interesses, motivações, integração no grupo-turma, história de vida, necessidades 

educativas, entre outras situações;  

b) A cada mentor devem ser atribuídos no máximo dois mentorandos e só no caso de estes 

pertencerem à mesma turma;  

c) O Programa de Mentoria inicia-se em outubro com uma sessão de formação para mentores, com o 

apoio dos Serviços de Psicologia e Orientação, após a qual será calendarizada pelo diretor de turma 

a formalização da apresentação entre pares (mentores e mentorandos);  

d) Tendo em vista o melhor uso das ferramentas de interação (plataforma classroom e Meet) os 

mentores terão uma formação nestas ferramentas, bem como no tipo de materiais e recursos a 

utilizar com os seus mentorandos.  

e) O plano de atividades a desenvolver pelos mentores com os seus mentorandos deverá ser do 

conhecimento prévio do respetivo diretor de turma, que também deverá contribuir na sua 

elaboração.  
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f) Ao longo de cada período, deverão ser realizadas sessões semanais de contacto entre o mentor e o 

mentorando, na modalidade não presencial. Contudo, esta periodicidade poderá ser objeto de 

negociação entre o mentor, o mentorando e o diretor de turma. 

 

9. Coordenação e acompanhamento  

Cabe às coordenadoras do Programa de Mentoria em articulação com cada diretor de turma:  

a) Proceder à planificação a longo prazo das atividades e das metodologias a desenvolver, bem como 

ao acompanhamento da sua execução;  

b) Providenciar para que a planificação das atividades de Mentoria integre a metodologia a 

desenvolver, considerando as distintas fases do ciclo de ajuda e a individualidade de cada aluno;  

c) Apoiar os alunos mentores no desenvolvimento das suas atividades, disponibilizando-lhes recursos 

que favoreçam a criação de hábitos de estudo e de rotinas de trabalho no(s) mentorando(s);  

d) Promover canais de comunicação com vista à interligação entre os diretores de turma e os 

professores tutores, e informá-los das atividades desenvolvidas pelos alunos no âmbito da 

Mentoria;  

e) Promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais; 

f) Facilitar o envolvimento da família do aluno mentorando na planificação e desenvolvimento do 

programa. 

 

 

 

 

Aprovado no Conselho Pedagógico de 7 de outubro de 2020 
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Autorização do Encarregados de Educação dos alunos Mentores 

 

 

Eu, _______________________________________________________ , portador do Bilhete 

de Identidade/Cartão de Cidadão n.º ____________________ e Encarregado(a) de Educação 

do(a) aluno(a) ____________________________________________, portador do Bilhete de 

Identidade/Cartão de Cidadão n.º ____________________ , autorizo/ não autorizo (riscar o 

que não interessa) o meu educando, a participar no programa de mentorias, estando 

informado das suas funções enquanto mentor, no horário (dia da semana/hora):  

__________________.  

 

 

Póvoa de Lanhoso, ____ de ______________ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Encarregado de Educação 

_________________________________ 
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Autorização do Encarregados de Educação dos alunos Mentorandos 

 

 

Eu, _______________________________________________________ , portador do Bilhete 

de Identidade/Cartão de Cidadão n.º ____________________ e Encarregado(a) de Educação 

do(a) aluno(a) ____________________________________________, portador do Bilhete de 

Identidade/Cartão de Cidadão n.º ____________________ , autorizo/ não autorizo (riscar o 

que não interessa) o meu educando, a participar no programa de mentorias, estando 

informado das suas funções enquanto mentorando no horário (dia da semana/hora):  

__________________.  

 

 

Póvoa de Lanhoso, ____ de ______________ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Encarregado de Educação 

_________________________________ 
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Compromisso enquanto Mentor 

Programa de Mentoria 

 

Sabendo-se que o respeito pelo outro é uma parte fundamental do que é ser cidadão, é importante 

sabermos como é que devemos agir, para que esse respeito pelo outro seja uma realidade.  

Assim, comprometo-me para com o meu mentorando 

  Responder a dúvidas; 

• Estudar em conjunto; 

• Ajudar na realização dos trabalhos de casa; 

• Acompanhar o desenvolvimento das tarefas; 

 

 

(Local, data) 

 

Turma _____ do _____ º Ano, da Escola ___________________________________________ 

Assinatura do/a Aluno/a: _______________________________________________ 

Assinatura do/a Diretor/a de Turma: _______________________________________________ 
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Compromisso enquanto Mentorando 

Programa de Mentoria 

 

Sabendo-se que o respeito pelo outro é uma parte fundamental do que é ser cidadão, é importante 

sabermos como é que devemos agir, para que esse respeito pelo outro seja uma realidade.  

Assim, comprometo-me: 

 Colocar dúvidas; 

 Estudar em conjunto; 

 Realizar os trabalhos de casa; 

 Pedir apoio para a realização das tarefas, 

 Ser assíduo e pontual.  

 

 

 

 

 

(Local, data) 

 

Turma _____ do _____ º Ano, da Escola ___________________________________________ 

Assinatura do/a Aluno/a: _______________________________________________ 

Assinatura do/a Diretor/a de Turma: _______________________________________________ 

 

 

  


