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INTRODUÇÃO 
 

O conceito de mentoria tem sido aplicado de forma crescente na nossa sociedade. Utilizado em contexto 

escolar pode revelar-se de grande importância para o desenvolvimento pessoal e social dos alunos. 

O intercâmbio entre mentor e mentorando beneficia as crianças/jovens, uma vez que oferece uma 

excelente oportunidade para uma aprendizagem intercultural e compreensão transcultural. 

O mentor funciona como um modelo positivo, o que ajudará o mentorando a desenvolver uma atitude 

mais confiante em relação à sociedade. 

 

ENQUADRAMENTO 
 

Este documento visa dar resposta às das orientações, emanadas pela DGEstE, para a organização do ano 

Letivo 2020-2021, nomeadamente ao que concerne “Promoção, Acompanhamento, Consolidação e 

Recuperação de Aprendizagens” e que se propõe a sua continuidade para o ano letivo 2021-22. 

Para a criação do programa “Mentoria” (do Agrupamento de Escolas de Arcozelo) foi necessária a 

definição do perfil e a identificação dos alunos (mentores) que se disponibilizarão a apoiar os seus pares 

(mentorandos). 

O aluno mentor terá que acompanhar e apoiar o mentorando, no desenvolvimento de aprendizagens, 

esclarecimento de dúvidas, na integração escolar, na preparação para momentos de avaliação, bem como 

noutras atividades que promovam a melhoria dos seus resultados escolares individuais e de grupo ou 

seja, o aluno mentor estará disposto a trabalhar colaborativamente com um colega, ajudando-o a 

ultrapassar as suas dificuldades. 

OBJETIVOS 
 

 promover atitudes e valores que estimulem o relacionamento   interpessoal   e   a   cooperação   entre   

alunos; 

 valorizar comportamentos de entreajuda; 

 promover a melhoria dos resultados escolares; 

 promover o desenvolvimento socioemocional das crianças e jovens. 
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EQUIPA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA 
 

 Coordenador do Pré-escolar 

 Coordenador do 1º ciclo 

 Coordenador dos diretores de turma do 2º ciclo 

 Coordenador dos diretores de turma do 3º ciclo e secundário 

 Diretores de turma dos alunos envolvidos 

 Serviço de Psicologia e Orientação (Sessão “Gostar + de Aprender” no 5º ano) 

 

PERFIL DOS ALUNOS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA 

 Tendo em consideração que: 

▪ qualquer pessoa pode ser um mentor, uma vez que qualquer indivíduo pode ajudar o outro; 

▪ ao ajudar os outros a aprender, os próprios mentores, aprendem; 

▪ possibilidade dos papéis serem recíprocos: um aluno é mentor numa matéria e o outro aluno 

noutra; 

▪ os mentores não precisarem de ser especialistas no conteúdo ou competência que estão a ensinar 

mas, preferencialmente saberem um pouco mais do que os seus “mentorados”;  

▪ na formação de pares, deverá ter-se em conta as personalidades e afinidades dos alunos, de 

forma a que as potencialidades dos mentores vão de encontro às fragilidades do mentorando. 

 

Os Conselhos de turma devem definir os mentores e os alunos que têm necessidade desse tipo de 

acompanhamento, com base no seguinte perfil: 

 

A- Alunos mentores: 

▪ comportamento considerado Bom ou Muito Bom pelo Conselho de Turma, sem qualquer registo 
no decurso do ano letivo em causa, de alguma medida disciplinar; 

 
▪ bom relacionamento e respeito pelos diversos elementos da comunidade escolar;  

 
▪ organizados, comunicativos, flexíveis, pacientes e perseverantes; 

 
▪ empenho no cumprimento dos deveres constantes no Regulamento Interno;  
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▪ manifestação de um espírito de entreajuda relevante e continuado; 

 
▪ possuir o mesmo ou mais conhecimento do assunto /capacidade do que o aluno mentorando ou 

constituir um modelo de aprendizagem para o mentorando em termos de adoção de 
comportamentos escolares saudáveis e eficazes; 

 
▪ ter disponibilidade temporal, de acordo com o tempo atribuído ao exercício da mentoria. 

 
 

B- Alunos mentorandos: 

▪ aproveitamento considerado irregular pelo Conselho de Turma; 

▪ dificuldades de integração na turma ou na escola. 

DEVERES  
 

MENTOR : 

• ser assíduo e pontual; 

• respeitar as dificuldades do colega; 

• ser empenhado e colaborativo no programa de mentoria. 

MENTORANDO: 

• ser assíduo e pontual; 

• ser colaborativo e empenhado; 

• respeitar o mentor.           

 

NOTA: Se os alunos não cumprirem os deveres a que estão sujeitos poderão ser excluídos do programa. 

Os participantes devem ser informados acerca do programa no que diz respeito aos seus benefícios, 
objetivos, resultados esperados e possíveis desafios.  
 

RECONHECIMENTO/INCENTIVO 

A participação como aluno mentor será: 

• registada no certificado do aluno;  

• é valorizada na sua classificação final; 
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• é considerada na atribuição do prémio de mérito. 

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA 

Fase 1:  

O diretor submete à aprovação do conselho geral o programa de mentoria elaborado pelo conselho 

pedagógico.  

Em Conselho de Turma, no início do primeiro período, identificam-se os alunos que se propõem a 

desempenhar a função de “mentor” e os que aceitam ser “mentorandos”, verificando se reúnem ou não  

Em cada ciclo, o coordenador do programa mentoria, em articulação com cada diretor de turma:  

a) Procede à planificação das atividades a desenvolver, bem como o acompanhamento da sua execução; 

 b) Apoia o aluno mentor na definição de objetivos e dos papéis de ambos, bem como no 

desenvolvimento das suas atividades, nomeadamente na criação de hábitos de estudo e de rotinas de 

trabalho;  

c) Promove a interligação entre os Diretores de Turma e o professor tutor; 

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

e) Envolve a família do aluno na planificação e desenvolvimento do programa.  

Fase 2:  
Após a identificação do mentor e do respetivo mentorando, será elaborado o programa de mentora 

específico de cada par, o qual deverá conter: 

• as atividades a desenvolve (exemplo:  responder a dúvidas; estudar em conjunto; rever trabalhos 

de casa; acompanhar o desenvolvimento das tarefas; orientar a participação na vida escolar) 

promover a integração no grupo de pares; 

• a definição do início e o fim do programa; 

• a previsão dos tempos mínimos de interação entre mentor e mentorando;  

• um calendário semanal prevendo momentos de interações formais e informais. 

Fase 3:  
O Encarregado de Educação dos alunos envolvidos tomam conhecimento do Programa e autorizam os 

seus educandos na participação no mesmo; 
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Os alunos envolvidos comprometem-se a cumprir as funções para as quais se disponibilizaram sendo o 

programa de mentoria assinado por todos os intervenientes (mentor, mentorando, respetivos 

encarregados de educação e diretor de turma). 

FORMAÇÃO 

O Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento dinamizará formação e acompanhamento, 

nomeadamente dos alunos mentores, em articulação com o respetivo educador / professor titular / 

diretor de turma. Por exemplo, como estabelecer um relacionamento confortável; como apresentar 

tarefas; como dar explicações claras; como fazer perguntas; como demonstrar capacidades; como incitar 

ou levar os alunos mentorandos a imitar competências; como verificar o desempenho; como dar feedback 

e elogio; como identificar padrões de erro consistentes; como ter registos do progresso atingido. 

 

AVALIAÇÃO 

No final de cada período letivo será realizada uma auto e heteroavaliação por parte do mentor e do 

mentorando do trabalho realizado. 

O Conselho Pedagógico realizará uma monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito do 

programa de mentoria, devendo, para esse efeito, recolher evidências do trabalho realizado. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

NOTA FINAL 

 Este programa pretende ser uma proposta de trabalho que poderá vir a ser reformulado de acordo com 

as sugestões dos vários intervenientes do projeto. 

 

 

 

  

Arcozelo, julho de 2022 

Coordenadoras de DT 

Adriana Martins e Cristina Silva 

 


