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11..  IInnttrroodduuççããoo  

Face à suspensão das atividades letivas presenciais, decorrente da situação epidemiológica, as 

escolas reequacionaram os modos de ensinar e de aprender no contexto de um Plano de E@D, com 

o objetivo de assegurar que todos os alunos continuassem a aprender a partir das suas casas. 

De acordo com as orientações emanadas do Ministério da Educação, uma das respostas encontradas 

para assegurar uma aprendizagem mais personalizada possível foi a implementação de Programas 

de Mentoria, para assegurar a promoção, acompanhamento, consolidação e recuperação das 

aprendizagens. 

O Programa de Mentoria visa estimular o relacionamento interpessoal e a cooperação entre alunos. 

"Este programa identifica os alunos que, em cada escola, se disponibilizam para apoiar os seus 

pares acompanhando-os, designadamente, no desenvolvimento das aprendizagens, esclarecimento 

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

atividades conducentes à melhoria dos resultados escolares." 

Em linhas gerais, o Programa de Mentoria procura que o mentor guie e aconselhe um mentorando, 

num ambiente de interajuda e através da realização de encontros regulares. 

É fundamental que a relação entre mentor e mentorando seja de confiança e respeito. 

22..  OObbjjeettiivvooss  

Os objetivos específicos a definir para um Programa de Mentoria variam de aluno para aluno, 

mas, normalmente, centram-se nas seguintes áreas de atuação: 

 Motivação – Promover a integração de grupo/pares; 

 Rendimento escolar – Orientar a participação na vida escolar; 

 Relações Interpessoais – Estimular o relacionamento interpessoal e a cooperação entre 

alunos; 

 Comportamento – Acompanhar e encaminhar os alunos que manifestem dificuldades de 

aprendizagem e/ou comportamentos e situações disruptivas, problemáticas do foro 

psicossocial; 

 Autoestima – Promover o desenvolvimento pessoal. 
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33..  CCaalleennddaarriizzaaççããoo  ddoo  PPrrooggrraammaa  ddee  MMeennttoorriiaa  

 Deverá decorrer de outubro a junho; 

 O calendário semanal/quinzenal deverá ser ajustado caso a caso, a cada par mentor-

mentorando. 

Tendo em atenção a atual situação vivida em todo o mundo, pandemia por COVID-19, realça-se a 

necessidade de implementar este programa, presencialmente, mas, também, à distância ou ainda, 

em regime misto. Devendo-se privilegiar alunos do mesmo grupo/turma. 

44..  AAttiivviiddaaddeess  aa  ddeesseennvvoollvveerr  ccoomm  vviissttaa  àà  pprroommooççããoo  ddaa  mmeellhhoorriiaa  ddooss  rreessuullttaaddooss  eessccoollaarreess  

 Responder a dúvidas; 

 Estudar (em casa e/ou na escola); 

 Dialogar com os alunos com dificuldades de integração. 

55..  MMeennttoorr  

55..11  ––  CCrriittéérriiooss  ddee  sseelleeççããoo  ddoo  MMeennttoorr  

 Perfil do Aluno; 

 Disponibilidade temporal; 

 Recomendação do(a) Diretor(a) de Turma e/ou CT; 

 Aluno que se voluntarie; 

 Autorização por parte do Encarregado de Educação, dos alunos mentores. 

55..22  ––  PPeerrffiill  ddoo  MMeennttoorr  

 Assertividade; 

 Capacidade de organização, comunicação e colaboração; 

 Flexibilidade, paciência e responsabilidade; 

 Iniciativa própria; 

 Motivação, perseverança e interesse para participar no Programa; 

 Espírito de voluntariado; 

 Resultados académicos favoráveis. 
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55..33  ––  BBeenneeffíícciiooss  ddoo  MMeennttoorr  

 O trabalho desenvolvido como mentor deverá ser valorizado na sua classificação na 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento; 

 A sua participação como mentor deverá ficar registada na “Ficha Individual do Aluno”. 

66..  PPeerrffiill  ddoo  MMeennttoorraannddoo  

Devem-se privilegiar alunos com dificuldades nas aprendizagens, no relacionamento interpessoal, 

com fraca autoestima e falta de motivação. Os mentorandos devem ser sugeridos pelo(a) Diretor(a) 

de Turma e/ou CT, mas, também, se os alunos com estas características manifestarem interesse 

neste acompanhamento. 

77..  CCoooorrddeennaaççããoo  

A coordenação do Programa de Mentoria será efetuada pela coordenadora dos Diretores de Turma 

que, fará a sua divulgação junto dos Diretores de Turma/Encarregados de Educação e alunos. Os 

Diretores de Turma dos alunos envolvidos, Mentores e Mentorandos, também articulam com a 

coordenadora durante todo o processo, prevalecendo o trabalho colaborativo. Será de extrema 

importância, o envolvimento dos Encarregados de Educação. 

O acompanhamento terá em consideração os seguintes aspetos: 

 Seleção dos Mentores; 

 Formação dos Mentores; 

 Planificação conjunta das atividades a desenvolver, acompanhamento e execução; 

 Apoio ao aluno Mentor, nomeadamente as atividades (criação de hábitos de estudo e de 

rotinas de trabalho); 

 Promoção de um ambiente de trabalho favorável ao desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais dos Mentorandos; 

 Envolver a família do aluno na planificação e desenvolvimento do Programa. 

88..  OOppeerraacciioonnaalliizzaaççããoo  

88..11  --  FFoorrmmaaççããoo  ddee  MMeennttoorreess 

Esta formação deverá ser realizada no início do programa e visa, sobretudo, fornecer alguns 

conselhos aos mentores, uniformizando as estratégias de atuação. 
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Uma vez que os mentores são alunos, esta formação deve ser clara e concisa. Será assegurado 

um acompanhamento regular por parte da professora coordenadora, bem como dos respetivos 

diretores de turma, permitindo, desta forma, a adequação permanente e a resposta atempada a 

problemas que possam ocorrer. 

Os temas a abordar serão os seguintes: 

a) Qual é o papel de um mentor? 

b) Que procedimentos seguir durante as sessões? 

c) Que atividades podem realizar nas sessões? 

Este último item poderá ser diferente de mentor para mentor, tendo em conta as suas 

competências e o tipo de ação que vai desenvolver com o mentorando. 

88..22  --  CCrriiaaççããoo  ddooss  ppaarreess  ((mmeennttoorr//mmeennttoorraannddoo))  

O critério principal para a atribuição de um mentor a um mentorando deve ser pedagógico, isto 

é, o perfil do mentor deve adequar-se às necessidades do mentorando. Deve ter-se, também, em 

conta a compatibilidade de personalidades. Posteriormente, é fundamental ter em conta a 

disponibilidade de horários de um e de outro de forma a assegurar-se a regularidade e 

continuidade das sessões. 

88..33  --  AAccoommppaannhhaammeennttoo  ddoo  PPrrooggrraammaa  ddee  MMeennttoorriiaa  

Cabe ao coordenador do programa de mentoria, em articulação com cada diretor de turma: 

 Proceder à planificação das atividades a desenvolver, bem como o acompanhamento da 

sua execução; 

 Apoiar o aluno mentor no desenvolvimento das atividades, nomeadamente na criação de 

hábitos de estudo e de rotinas de trabalho do mentorando; 

 Promover a interligação com os diretores de turma e com o professor tutor (quando 

aplicável), informando-os das atividades desenvolvidas pelos alunos no âmbito do 

programa; 

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

 Envolver a família do aluno na planificação e desenvolvimento do programa. 

https://app.box.com/s/xgxnt99ol46z5wcq5a90jd94gynztui8
https://app.box.com/s/tlqe9d3t3qhivre4nbk7hio8q8xzx886
https://app.box.com/s/u9jiggas96fu19fitmem0kq5b2yvlmot


Programa de Mentoria do AE D. João II (Ano Letivo 2021/2022) 

 

Página 7 de 10 

Em conjunto, podem surgir estratégias que poderão ajudar a melhorar desempenhos. Para além 

disso, é fundamental que se vá fazendo o acompanhamento de todo o programa para se 

introduzirem reajustes, quer ao nível dos pares criados (mentor/mentorando), quer das 

estratégias implementadas. 

88..44  --  SSeessssõõeess  ddee  MMeennttoorriiaa  

 As sessões de mentoria terão a duração máxima de 90 minutos semanais, em espaço 

individualizado. Podendo, em caso de necessidade, serem realizadas por videoconferência 

na plataforma ZOOM; 

 Cada aluno mentor poderá apoiar de 1 até ao máximo de 3 mentorandos, sendo a gestão 

da ação da sua responsabilidade sempre em diálogo com a professora coordenadora; 

 Devem desenvolver-se ações com a dinâmica mais favorável para os mentorandos, com 

temas e conteúdos de aprendizagem, e de acordo com a disponibilidade horária de ambas 

as partes; 

 A professora coordenadora efetua, semanalmente ou quinzenalmente (de acordo com as 

necessidades), contacto com os mentores para efeitos de feedback. Nestas sessões de 

acompanhamento, verificam-se: 

 Dificuldades; 

 Conquistas; 

 Problemas/obstáculos. 

Será fundamental que durante as sessões os Mentores, tenham um contato (telefónico, correio 

eletrónico, WhatsApp, …) da Professora Coordenadora e/ou do Diretor de Turma, ou outro 

docente do CT que possa prestar auxílio, em caso de necessidade. 

88..55  --  KKiitt  ddoo  MMeennttoorr  

O kit será um conjunto de documentos em suporte digital ou físico do mentor, que inclui: 

 Diário da Mentoria, que será um cronograma das sessões, com breve apresentação do 

mentorando e das áreas em que necessita de apoio; 

 Objetivos da mentoria (simples e exequíveis - devem ser definidos em conjunto com o 

mentor e, se possível, o mentorando), com a avaliação de cada sessão. 

https://app.box.com/s/c3c3ujjjhqt1si1mo9x5z5ycwost92xj
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Se possível, poderão ser incluídas no kit algumas propostas de trabalho, tendo em conta a área 

de atuação, que ajudarão o mentor nas sessões iniciais, até conhecer melhor o colega. 

Estes documentos poderão ser disponibilizados em formato digital para assegurar a facilidade de 

utilização, atualização e consulta, por parte dos alunos, professora coordenadora e dos diretores 

de turma dos alunos envolvidos. 

99..  MMoonniittoorriizzaaççããoo  

A monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito do “Programa de Mentoria” é 

efetuado pelo conselho pedagógico, devendo, para esse efeito, recolher evidências do trabalho 

realizado. 

 

 

OO  ““PPrrooggrraammaa  ddee  MMeennttoorriiaa  ddoo  AAEE  DD..  JJooããoo  IIII  ((AAnnoo  LLeettiivvoo  22002211//22002222))””,,  eellaabboorraaddoo  ppeellaa  

CCoooorrddeennaaddoorraa  ddooss  DDiirreettoorreess  ddee  TTuurrmmaa,,  ffooii  aapprroovvaaddoo  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee  ddooss  pprreesseenntteess  nnaa  

rreeuunniiããoo  ddoo  CCoonnsseellhhoo  PPeeddaaggóóggiiccoo  rreeaalliizzaaddaa  aa  1166  ddee  jjuullhhoo  ddee  22002211  ee  aannaalliissaaddoo  ee  aapprroovvaaddoo  ppoorr  

uunnaanniimmiiddaaddee  nnaa  rreeuunniiããoo  ddoo  CCoonnsseellhhoo  GGeerraall  rreeaalliizzaaddaa  aa  2222  ddee  jjuullhhoo  ddee  22002211..  

 

 

CCaallddaass  ddaa  RRaaiinnhhaa,,  3300  ddee  jjuullhhoo  ddee  22002211  

 

 

OO  DDiirreettoorr  
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AAnneexxooss:: 
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