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PROGRAMA DE MENTORIA 
 

O Programa de Mentoria tem enquadramento nas orientações para a 

organização do ano letivo 2020/2021 emanadas da DEGEstE. 

O Programa de Mentoria1 do Agrupamento de Escolas Cidade de 

Entroncamento tem por objetivo estimular o relacionamento interpessoal e 

a cooperação entre alunos para o desenvolvimento das aprendizagens, 

esclarecimento de dúvidas, de integração escolar, de preparação para os 

momentos de avaliação e em outras atividades conducentes à melhoria dos 

resultados escolares. 

O presente programa assenta na colaboração e cooperação entre pares, ao 

nível do ensino básico e secundário. 

O aluno, mentor ou mentorando, perspetiva-se numa visão holística, cujas 

competências constituem o apport no processo dual de desenvolvimento 

positivo: 

 

 

Modelo dos 5 C, de Lerner e colaboradores (2002), Adaptado. 

O Programa de Mentoria é de frequência facultativa e a participação 

voluntária. 

 
1 Adotando-se a perspetiva de que se promove o desenvolvimento positivo, mediante o envolvimento em comportamentos pró-

sociais, através de dinâmicas relacionais entre pares, nos diferentes contextos, relações e interações que constituem a vida diária, 

incluindo a comunidade, a escola, a família e os pares ( Freire e Soares, 2000; Larson, 2006). 

 

Competência

confiança

conexãocaráter

cuidado
Contribuição + para o 

próprio e a comunidade   

Aluno 
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A participação no programa supõe a corresponsabilização de Mentor e 

Mentorando no cumprimento efetivo do respetivo plano individual de 

mentoria. 

A participação no Programa de Mentoria inicia-se com a autorização 

expressa e consentimento informado dos respetivos Encarregados de 

Educação. 

O plano individual de mentoria é delineado com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação. 

A coordenação e acompanhamento do Programa de Mentoria é efetuado 

pelo Coordenadores de Ciclo em articulação com cada Professor 

Titular/Diretor de Turma e com o programa de tutorias (ATE). 

A participação do Mentor será registado no certificado e valorizado na sua 

classificação final da componente Atitudes e Valores. 

Cada Mentor poderá apoiar o máximo de dois Mentorandos. 

 

Âmbito de aplicação 
A partir do 4º ano do Ensino Básico e dentro do grupo-turma. Destina-se a 

alunos que apresentem dificuldades sociais e / ou de aprendizagem. 

 

Objetivos: 
• Apoiar a aprendizagem: métodos e técnicas de estudo; 

• Motivar para a aprendizagem: cumprimento de tarefas; 

• Promover competências psicossociais, interpessoais e cognitivas. 

Perfil dos alunos:  
Mentor revela Mentorando revela 

 
- Bom desempenho académico 

- Relações interpessoais empáticas 

- Responsabilidade e sentido de 

compromisso 

- Estabilidade e autocontrole 

- Capacidade comunicativa (clara, 

persuasiva e assertiva) 

- Capacidade adaptativa a diferentes 

grupos e contextos e diferenças 

individuais 

- Capacidade para a gestão de conflitos 

- Desempenho académico vulnerável e 

frágil 

- Dificuldades de aprendizagem em 

algumas áreas/disciplinas 

- Dificuldade no planeamento e 

organização pessoal do estudo 

- Dificuldade ao nível da integração na 

comunidade escolar 

- Dificuldade em estabelecer relações 

interpessoais assertivas 

- Dificuldade na gestão de conflitos 
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Cronograma e Operacionalização 
• Divulgação do Programa de Mentoria junto dos Encarregados de 

Educação e Alunos 

Estratégias/Ações Cronograma 

Moodle e página web do Agrupamento 

Email para Encarregados de Educação 
Contactos diretos  

Início do ano letivo 

 

• Seleção dos alunos Mentores e Mentorandos: da competência do 

Professor Titular/Diretor de Turma  

Estratégias/Ações Cronograma 

Observação direta 
Conhecimento prévio dos alunos 
Entrevista informal 

Início do ano letivo e 
sempre que se verifique 
necessário 

 

• Definição de um plano de intervenção individual (objetivos, 

estratégias, atividades, recursos e calendarização), 

Estratégias/Ações Cronograma 

Elaboração do plano de ação 

 
Acompanhamento do plano de ação 
Autoavaliação do mentor e mentorando 

Após o primeiro contacto 

Mentor/Mentorando 
Ao longo do ano  
Trimestral  

 

Monitorização 
Serão adotados os seguintes instrumentos de recolha de informação: 

• Fichas de autoavaliação a implementar 

• Grelhas de avaliação do Professor Titular de Turma / Diretor de 

Turma no Conselho de Turma trimestrais 

• Registo dos contactos presenciais e /ou não presenciais entre Mentor 

e Mentorandos 

• Registo dos contactos com os Encarregados de Educação 

 

Anexos:  

anexo 1 - Acordo de Compromisso; 

anexo 2 - Consentimento Informado -Mentor; 

anexo 3 - Consentimento Informado -Mentorando; 

anexo 4 - Plano de acção; 

anexo 5 – Autoavaliação. 


