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I – PRINCÍPIOS ORIENTADORES
Este Programa de Mentoria tem como princípios orientadores:

A. O Projeto Educativo do Agrupamento onde a prestação à comunidade de um
serviço de qualidade é posto em relevo e constitui uma das suas prioridades.

B. Perfil do Aluno à Saída da Escola Obrigatória.
Promover um ambiente propício à aprendizagem e ao desenvolvimento de
competências a nível cognitivo, social, emocional, físico e prático, promotoras de um
desenvolvimento integral do aluno, formando pessoas autónomas e responsáveis,
preparadas para intervir num mundo diverso e em mudança.
Privilegiar o envolvimento de todos, a capacidade de refletir criticamente sobre o
processo educativo, concebendo dinâmicas que permitam vivenciar um presente
complexo, pretendendo a construção de um futuro melhor.

C. Estratégia de Escola de Educação para a Cidadania (ENEC)
Fomentar os Valores, tais como: a Liberdade, a Responsabilidade, a Integridade, a
Curiosidade, a Inclusão, o Rigor, a Inovação, a Afetividade, a Autonomia, a
Solidariedade, o Respeito, a Dignidade, a Estabilidade, a Equidade, a Democracia, a
Adaptabilidade, a Sustentabilidade; a Persistência e a Diversidade.

D. A Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho que
estabelece medidas excecionais e temporárias para a organização do ano letivo
2020/2021, no âmbito da pandemia da doença COVID-19: Ponto 20, alínea q)
“O programa de mentoria deve desenvolver -se através da identificação de alunos que,
em cada escola, se disponibilizam para apoiar os seus pares acompanhando-os,
designadamente, 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.”

E. As Orientações para a organização do ano letivo 2020/21 (ponto V- Promoção,
acompanhamento, consolidação e recuperação das aprendizagens).

F. As Orientações para a recuperação e consolidação das aprendizagens
(agosto 2020- ponto 5).
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II – OBJETIVOS DO PROGRAMA

“A mentoria entre pares 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.” (in, Orientações
para a recuperação e consolidação das aprendizagens)
Assim, pretende este Programa:
● Alargar e aprofundar mecanismos de acolhimento, de acompanhamento, de
integração plena e digna dos alunos da e na escola sede, diminuindo as dificuldades
decorrentes das mudanças escolares e pessoais;
● Envolver os alunos inscritos tendo em vista a sua formação integral, incluindo
competências pessoais transversais, nomeadamente a compreensão e respeito pela
diferença e pela dignidade de cada um, a capacidade de ajuda e de partilha de
conhecimentos e competências, a identificação de possibilidades de desenvolvimento
pessoal e coletivo;
● Estimular a autonomia e a responsabilidade;
● Promover a equidade, o sucesso escolar, a resolução de dificuldades diversas e
prevenir o abandono, desenvolvendo sentimentos de bem-estar pessoal e de
pertença, de colaboração e solidariedade, de confiança no outro e de apoio;
● Consciencializar e envolver toda a comunidade educativa numa cultura de
intervenção e responsabilidade solidária, que privilegie o exercício da cidadania, de
acordo com o Perfil do Aluno;
● Promover o autoconhecimento do mentorando de uma forma assertiva;
● Motivar o mentorando para a importância da sua instrução/educação escolar para a
sua vida pessoal e para uma melhor integração profissional e social.

III - FUNCIONAMENTO
❖ Perfil do aluno mentor:
● Deve ser organizado, comunicativo, flexível, paciente e perseverante.
● Deve manifestar interesse e motivação em participar no Programa.
● Deve apresentar disponibilidade temporal.
● Deve apresentar:
Competências cognitivas – associadas ao processamento de informação e
tomada de decisão.
Competências comportamentais – relacionadas com a assertividade,
negociação e comportamento pró-social.
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Competências emocionais – associadas à capacidade de regulação afetiva e
de relação, aptidão para estabelecer e gerir relações saudáveis;
Motivação e expectativa – relacionadas com valores, nível individual do
desenvolvimento moral e noção de autoeficácia e autocontrolo.

❖ Inscrição do aluno mentor
A inscrição para mentor será feita através do preenchimento de um formulário
disponibilizado pelo diretor de turma. Esta inscrição abrange os alunos do 6º ano ao 9º
ano de escolaridade i8nscrito no agrupamento.
Todos os alunos inscritos como mentores deverão ser convocados através de correio
eletrónico para uma sessão de formação de mentores, a realizar antes do início da
implementação do respetivo Programa.
❖ Mentorando
Alunos dos 2º e 3º ciclos, que frequentam o agrupamento e que revelem vontade de
integrar o Programa de Mentoria.
Consideram-se características prioritárias a ter em conta na referenciação de um aluno
mentorando as seguintes:
a) aluno que se encontra em isolamento profilático;
b) aluno considerado de risco, ao abrigo do despacho nº8553-A/2020 de 4 de
setembro;
c) aluno com dificuldades de aprendizagem decorrentes de mudanças de contexto
familiar, de âmbito escolar ou de natureza geográfica e/ou cultural;
d) aluno que teve mais dificuldades de acompanhamento das atividades
promovidas pelo Agrupamento no ano letivo anterior, nomeadamente na modalidade
de ensino a distância.
De acordo com estas características, os diretores de turma indicam alunos para
integrarem este programa junto do respetivo coordenador de diretores de turma. Para
tal deverá ser preenchida a ficha de referenciação.
A seleção dos mentorandos deverá ser efetuada, preferencialmente, por ano/turma
como meio facilitador na formação de pares, após a seleção dos mentores
❖ Atividades regulares
Ao longo de cada ano letivo, diversas atividades que contribuam para a dinamização
do Programa de Mentoria, para a formação dos mentores e para a integração e
envolvimento dos alunos, designadamente:
▪ Sessão de boas-vindas;
▪ Acolhimento e integração dos alunos, auxiliando-os na integração nos respetivos
ciclos de ensino e acompanhando no decorrer do percurso escolar, com encontros
formais e informais, semanalmente ou quinzenalmente, de acordo com os horários
escolares do mentor e mentorando;
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▪ Organização das interrelações mentor/ mentorando, tendo em conta o número de
alunos inscritos no Programa e dando ênfase no desenvolvimento das condições mais
adequadas para o estabelecimento de relações interpares solidárias e de respeito
mútuo;
▪ Dinamização de atividades diversas, curriculares e extracurriculares, ao longo do ano
letivo, que correspondam às necessidades e interesses de mentores e mentorandos.
▪ Estabelecimento de contactos mais frequentes e mais próximos com o Diretor de
Turma, outros professores, SPO e BECRE...
▪ Definição de objetivos simples e concretos;
▪ Elaboração de um registo mensal dos aspetos positivos e dos negativos a nível
pessoal e escolar.

IV- DIREITOS E DEVERES DO MENTOR E DO MENTORANDO

❖ Direitos do aluno Mentor
▪ Ter apoio dos órgãos de gestão do Agrupamento e da equipa de coordenação
docente;
▪ Decidir unilateralmente a cessação de relação da Mentoria, com obrigação de
informação prévia ao Diretor de turma e à coordenação docente;
▪ Participar em todas as atividades organizadas no âmbito da mentoria;
▪ Ver reconhecida a sua participação como aluno mentor no certificado do aluno,
podendo ser valorizada na sua classificação final.

❖ Deveres do aluno Mentor
▪ Responsabilização ética pela criação e desenvolvimento de relações interpares
solidárias;
▪ Participação nas sessões de formação e nos outros encontros;
▪ Resposta aos instrumentos de avaliação e de melhoria do Programa;
▪ Participação à equipa de coordenação docente de quaisquer situações que
identifiquem e que mereçam uma atenção particular relativas aos seus mentorandos e/
ou de situações anómalas que ocorram no âmbito da relação interpares;
▪ Sugestão e dinamização de atividades, de natureza diversa, que considerem
pertinentes para uma melhor integração académica e social dos alunos e que
promovam a qualidade e diversidade dos percursos formativos.
▪ Em caso de cessação de relação de mentoria, deverá o aluno comunicar, por escrito,
a sua decisão.
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❖ Direitos do aluno Mentorando
▪ Boa receção e integração escolar realizada pelo mentor;
▪ Apoio dos órgãos de gestão do Agrupamento, do diretor de turma, da equipa de
coordenação docente e de mentores;
▪ Participar em todas as atividades organizadas no âmbito da mentoria;
▪ Decidir unilateralmente a cessação de relação da Mentoria, mediante informação
prévia, à coordenação.

❖ Deveres do aluno Mentorando
▪ Responsabilização ética pela criação e desenvolvimento de relações interpares
solidárias;
▪ Participar em todas as atividades organizadas no âmbito da mentoria;
▪ Responder aos instrumentos de avaliação e de melhoria do Programa;
▪ Comunicar à equipa de coordenação docente quaisquer situações anómalas.
▪ Em caso de cessação de relação de mentoria, deverá o aluno comunicar, por escrito,
a sua decisão.

V – GESTÃO DO PROGRAMA

A Elaboração, 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.
O Programa será implementado após aprovação do Conselho Geral.
A Coordenação e Acompanhamento do programa mentoria é efetuado pelos
coordenadores dos diretores de turma do 2º e 3ºciclos do Ensino Básico.
Cabe aos coordenadores do programa de mentoria em articulação com cada diretor de
turma:
a) Fazer a divulgação do programa junto da comunidade escolar;
b) Recolher as inscrições dos alunos candidatos a mentor;
c) Efetuar a seleção dos mentores;
d) Promover a formação dos mentores;
e) Proceder à planificação das
acompanhamento da sua execução;

atividades

a

desenvolver,

bem

f) Apoiar o aluno mentorando no desenvolvimento das suas
nomeadamente na criação de hábitos de estudo e de rotinas de trabalho;

como

o

atividades,
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g) Promover a interligação com os diretores de turma e com o professor Tutor, sendo
informados das atividades desenvolvidas pelos alunos no âmbito do programa;
h) Promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de competências pessoais e
sociais;

VI - CONTRIBUTO DO SERVIÇO DA BECRE D. Carlos I
Sendo a BECRE um espaço privilegiado para a construção do conhecimento, para o
acompanhamento curricular e das aprendizagens dos alunos e para a formação em
múltiplas literacias, o Serviço de Bibliotecas Escolares pode contribuir para
operacionalização deste Programa de Mentoria através de:
a) calendarização de momentos formativos (presenciais e/ou não presenciais) para
pequenos grupos ou elaborar tutoriais, permitindo aos alunos melhorar as suas
competências para o uso de ferramentas digitais, nomeadamente a plataforma
Classroom ou outras;
b) dinamização de formação para os alunos mentores, em colaboração com os
coordenadores do Programa de Mentoria;
c) disponibilização de recursos necessários e/ou ferramentas nas mentorias em
regime presencial (que podem ocorrer na BECRE) ou na plataforma Classroom, em
regime não presencial;
d) continuação do apoio presencial e/ou a distância, procurando dar resposta às
necessidades dos alunos em termos do acesso a recursos e/ou ferramentas;
e) proposta de atividades de aperfeiçoamento das competências de literacia;
f) colaboração com os coordenadores deste programa na sua monitorização;
g) avaliação do contributo da BECRE para o sucesso do Programa de
Mentoria, nomeadamente o grau de satisfação dos intervenientes, a taxa
de utilização dos recursos e a capacidade de resolução dos constrangimentos.

VII – PROGRAMA DE MENTORIA - Cronograma de concretização
Etapa 1:
● Divulgação do programa
● Candidatura dos mentores e recolha da autorização do encarregado de educação da
participação no programa
● Referenciação dos mentorandos
● Seleção dos mentores (dentro do grupo de inscritos sujeitos a uma entrevista de
seleção)
● Seleção dos mentorandos (pela equipa que acompanhará o programa)
● Formação dos mentores
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Etapa 2:
● Seleção dos mentorandos (pela equipa que acompanhará o programa)
● Divulgação do programa aos mentorandos e recolha da autorização da participação
no programa
● Atribuição dos mentores ao grupo de mentorandos
● Implementação do programa de mentoria
● Acompanhamento (semestral) do Programa dos Mentores pela equipa responsável
pelo programa.

Etapa 3:
Avaliação de todo o programa pelos intervenientes (mentorandos, mentores,
professores, diretores de turma, coordenadoras e equipa de implementação do
Programa e Conselho Pedagógico).

VIII- DISPOSIÇÕES FINAIS
❖ Vigência
Este Programa de Mentoria entrou em vigor no ano letivo 2020/2021.
Este Programa de Mentoria respeita toda a legislação e poderá ser revisto sempre que
tal se revele importante.
O programa não foi implementado na íntegra, como consta do relatório elaborado no
final do ano letivo anterior.

❖ Formas de Divulgação
Disponibilização, para consulta, em formato papel, na BECRE.
Colocação, em formato PDF, na página do agrupamento.

❖ Aprovação
Este documento entra imediatamente em vigor após aprovação pelo Conselho Geral.

IX- ANEXOS
(os docs que forem elaborados para implementação do programa)
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