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PROGRAMA DE MENTORIA

“Diz-me e eu esquecerei; ensina-me e eu lembrar-me-ei;
envolve-me e eu aprenderei.”
Provérbio chinês

1. MENTORIA / CONSIDERAÇÕES
Os programas de mentorias com adolescentes consistem numa intervenção preventiva e promotora do
desenvolvimento, apresentando como principal componente a relação estabelecida entre o jovem e o mentor
(Rhodes, 2002). Ao longo do tempo, a investigação tem-se dedicado à explicação dos processos através dos quais
relações positivas mentor-mentorando contribuem para melhorias em determinadas dimensões psicológicas e
comportamentais. Neste sentido, Rhodes (2002,2005) propôs um modelo conceptual segundo o qual os
mentores influenciam três domínios inter-relacionados: competências sociais e bem-estar emocional;
competências cognitivas; e o desenvolvimento positivo da identidade.
Através do suporte consistente ao longo do tempo, os mentores podem desafiar visões negativas que os
jovens possam ter de si próprios e dos outros e demonstrar que o estabelecimento de relações positivas com
adultos é possível, fazendo um esforço para alcançar ou evitar muitos dos seus possible selves (eus possíveis). O
mentor deverá então estimular e promover o envolvimento do mentorando no processo de aprendizagem.
Neste sentido, a relação com o mentor pode constituir uma experiência emocional adaptativa e saudável e pode
contribuir para o desenvolvimento cognitivo dos jovens através da exposição a novas oportunidades de
aprendizagem, desafio intelectual e orientação, bem como promoção de sucesso académico (Rhodes, 2002,
2005). O estabelecimento de uma relação de qualidade pode favorecer a participação em atividades, criando
oportunidades educacionais e ocupacionais que podem informar as decisões e comportamentos atuais e futuros
dos jovens e contribuir para o desenvolvimento de um sentido de identidade individual e social (DuBois et al.,
2011).
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.

2. PÚBLICO-ALVO DO PROGRAMA DE MENTORIA
O programa de mentoria tem como objetivo fomentar o desenvolvimento das aprendizagens, a
integração escolar, a preparação para os momentos de avaliação e em outras atividades conducentes à
melhoria, assim como ajudar os alunos a desenvolver atitudes positivas de autoestima pessoal, fomentar a
boa convivência com os pares e a aceitação e valorização do papel da escola na construção de um projeto de
vida futuro e de uma educação para a cidadania.
Neste sentido, o programa de mentoria visa incrementar o envolvimento dos alunos nas atividades
educativas e deve ser visto como uma medida preventiva que estimule o relacionamento interpessoal e a
cooperação entre alunos. O objetivo primordial deste programa é ajudar os alunos do 2.º e gradualmente, do
3.º ciclo do ensino básico, que revelaram e/ou revelam maiores dificuldades de contacto e de
acompanhamento das atividades promovidas pela escola, que apresentem problemas de desenvolvimento
psicológico, ao nível do saber ser, e de relacionamento e integração social, ao nível do saber estar. Neste
contexto, enquadram-se alunos em situação de dificuldade na escolarização e na aprendizagem, associadas a
fatores de natureza não predominantemente cognitiva, pouca motivação na realização das tarefas escolares;
dificuldades de organização para o cumprimento das tarefas; dificuldades de relacionamento com os adultos

e/ ou com os pares; persistência de comportamentos perturbadores; risco de abandono escolar / absentismo;
ambiente familiar desestruturado.
O programa visa desenvolver atitudes positivas de autoestima pessoal e de aceitação da escola e dos
seus pares, suscetíveis de propiciar a construção de um projeto de vida estimulante, promovendo os possible
selves (eus possíveis) dos alunos. Podem também ser criados programas de mentoria sinergística, em que dois
alunos com bons desempenhos podem aumentar reciprocamente o seu potencial, ou seja, parte-se do
pressuposto de que não existem problemas para resolver, mas sim um potencial para desenvolver e uma
preparação para o futuro (pode ser uma subcategoria do programa de mentoria).
A mentoria será sempre individualizada, definida caso a caso, e organizada com base num diagnóstico em
que poderão intervir elementos diversos da comunidade educativa, tais como:
a) o conselho de turma;
b) o/a diretor(a) de turma;
c) a coordenadora dos diretores de turma;
d) a psicóloga;
e) a biblioteca escolar;
f) os encarregados de educação dos mentores e mentorandos;
g) o conselho pedagógico.

3. FUNCIONAMENTO/OPERACIONALIZAÇÃO
Sob a supervisão do conselho de turma, o programa de mentoria para 2021|2023 pretende que o mentor
acompanhe o mentorando 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.
Ao longo de cada período, deverão ser realizadas sessões semanais de contacto entre o mentor e o
mentorando, em regime presencial e/ou à distância (Google Meet). As sessões presenciais podem ocorrer em
diferentes aulas, de acordo com as necessidades dos alunos envolvidos, e, no 2.º ciclo, privilegiar-se-ão as aulas
da componente de Apoio ao Estudo, que assentam numa metodologia de integração das aprendizagens de várias
componentes de currículo e áreas disciplinares, privilegiando a pesquisa, tratamento e seleção de informação.
Contudo, esta periodicidade poderá ser objeto de negociação entre o mentor, o mentorando e o(a) diretor(a)
de turma.
A cada mentor devem ser atribuídos no máximo dois mentorandos da mesma turma.

4. IMPLEMENTAÇÃO DA MENTORIA
4.1 Princípio da implicação
Estarão implicados neste programa os diretores de turma, professores do conselho de turma, a
coordenadora dos diretores de turma, alunos mentores, mentorandos, SPO da equipa multidisciplinar de
ação diversificada, docentes da educação especial, conselho pedagógico, família dos mentores e dos
mentorandos. Cabe à coordenadora dos diretores de turma, enquanto coordenadora do programa de
mentoria, em articulação com cada diretor de turma:

a) proceder à planificação das atividades a desenvolver, bem como o 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, nomeadamente na criação de
hábitos de estudo e de rotinas de trabalho, disponibilizando-lhes recursos que favoreçam a criação
de hábitos de estudo e de rotinas de trabalho no(s) mentorando(s);
d) promover a interligação com os diretores de turma, informando-os das atividades desenvolvidas
pelos alunos no âmbito do programa;
e) promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais;
f) envolver a família do aluno mentor e do aluno mentorando na planificação e desenvolvimento do
programa;
g) envolver a biblioteca escolar, enquanto espaço de construção de conhecimento, na construção e
oferta de recursos de apoio ao desenvolvimento do programa de mentorias, quer de âmbito
disciplinar, quer ao nível da formação para as literacias, consentâneas com o Perfil do Aluno à Saída
da Escolaridade Obrigatória.

4.2 Princípio da avaliação
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 com o
acompanhamento/supervisão da equipa de suporte aos mentores e mentorandos (professores, diretores
de turma, coordenadora dos diretores de turma e SPO). Ao longo do programa serão levados a cabo, por
período letivo, dois momentos de monitorização/avaliação do processo de ação de mentoria (no 1.º
período será apenas possível a realização de um momento), utilizando, para o efeito, uma diversidade de
registos (grau de satisfação dos intervenientes, a taxa de utilização dos recursos, capacidade de resolução
dos constrangimentos, …) que permitam ajustar o programa de mentoria às necessidades efetivas de cada
aluno, inquirindo-se acerca de pontos fortes e fracos do programa de mentoria, de sugestões de melhoria,
bem como do envolvimento da biblioteca escolar. A análise dos resultados destes inquéritos será feita
pela coordenadora do programa, com a colaboração dos(as) diretores(as) de turma, do conselho de turmas,
do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) e da Biblioteca Escolar, devendo a mesma ser triangulada com
os resultados académicos dos alunos envolvidos. Esta análise será apresentada e objeto de reflexão em
sede de conselho pedagógico.

5. ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL
5.1 Equipa de alunos mentores
5.1.1 Composição
Alunos do Agrupamento recrutados nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico.

5.1.2 Competências
O mentor deverá ser um/a aluno/a que se disponibilize para apoiar os seus pares
acompanhando-os, designadamente, no desenvolvimento das aprendizagens, esclarecimento de
dúvidas, na integração escolar e na preparação para qualquer atividade que vise a melhoria dos
resultados escolares. É importante que os alunos mentores sejam organizados, comunicativos,
flexíveis, pacientes e perseverantes; devem manifestar motivação e interesse em participar no
programa.
A seleção dos alunos mentores e mentorandos é efetuada de acordo com os critérios definidos
no perfil do aluno mentor competindo à escola disponibilizar os meios necessários à realização das
atividades, incluindo o apoio logístico, nomeadamente materiais (fotocópias, recursos da biblioteca
escolar, …) e físicos (sala de aula, biblioteca escolar, …).
A designação dos alunos mentores será da responsabilidade do conselho de turma tendo por
base os critérios previstos no número seguinte e, em caso que se justifique, o parecer prévio do SPO
da Equipa Multidisciplinar de Ação Diversificada do Agrupamento. O conselho de turma deverá ter em
conta a utilização de mecanismos de compatibilização entre mentores e mentorandos, de acordo com
o perfil do aluno mentor.

5.2 Perfil do Aluno Mentor
a) Manifestar disponibilidade para desempenhar a função de mentor, a título voluntário;
b) Ter sentido de responsabilidade e boa capacidade de comunicação, para além de conhecimentos/
competências nas áreas de necessidade do mentorando;
c) Ter disponibilidade de horário;
d) Conhecer bem o mentorando;
e) Ser exemplo ao nível da assiduidade, comportamento e aproveitamento;
f) Pertencer à mesma turma do aluno mentorando;
g) Ser capaz de estabelecer uma relação de confiança e empatia com o mentorando, no sentido da
criação dos alicerces de um ambiente genuíno de compromisso e confiança entre ambos;
h) Ter o encarregado de educação do aluno mentor e mentorando como interveniente ativo no
programa de mentoria;
i) Demonstrar ser um aluno solidário, tolerante e compreensivo para apoiar com sucesso os
alunos mentorandos com dificuldades de aprendizagem.

5.3 Funções do aluno mentor
a) Conhecer o mentorando (pessoal e academicamente);
b) Reunir com o mentorando de acordo com a disponibilidade de horário de ambos (pelo menos uma
vez, semanalmente, em regime presencial, e na aula da componente de Apoio ao Estudo e, se
necessário, através do Google Meet);
c) Acompanhar e apoiar o mentorando no processo educativo;
d) Facilitar a integração do mentorando na escola e na turma fomentando a sua participação nas
atividades;

e) Apoiar o mentorando no processo de aprendizagem, nomeadamente na criação de hábitos de
estudo e de rotinas de trabalho;
f) Promover um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento de competências
pessoais e sociais;
g) Sensibilizar a família para a importância do papel no processo educativo do seu
educando/mentorando;
h) Desenvolver a ação de mentoria e registos periódicos (um por trimestre) de forma articulada, com
supervisão/orientação do Diretor de Turma, com a Psicóloga do Agrupamento e com a família.

5.4 Formação de mentores
No início do ano letivo, depois de definidos os alunos mentores e os respetivos mentorandos, todos
os mentores deverão frequentar uma formação, UFCD (Unidade de Formação de Curta Duração), com a
duração de 2h, preparada e dinamizada pela Equipa Multidisciplinar de Ação Diversificada do
Agrupamento/Biblioteca Escolar, em estreita articulação com os diretores de turma e com a coordenadora
dos diretores de turma. O objetivo principal é a aquisição de conhecimentos e competências para o
desenvolvimento de uma relação adequada com os mentorandos. Também poderá ser disponibilizada uma
sessão de sensibilização aos jovens/alunos e aos pais acerca das regras de funcionamento, deveres e papéis
dos mentores e mentorandos.
Os participantes devem ser informados acerca do programa no que diz respeito aos seus benefícios,
objetivos, resultados esperados e possíveis desafios.

6. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MENTORIA
A avaliação do programa de mentoria rege-se pelos seguintes critérios de observação e análise:
a) verificação da adequação do programa ao mentorando;
b) avaliação da relação mentor/mentorando;
c) redefinição de estratégias, sempre que necessário;
d) verificação dos objetivos atingidos (aproveitamento, assiduidade, indisciplina, …)
e) adequação das metodologias implementadas na mentoria;
f) avaliação do impacto do programa de mentoria (ao longo do ano letivo), e perceção do desenvolvimento
integral do mentorando, nas vertentes social, afetiva e cognitiva;
g) balanço, no final de cada período, do trabalho desenvolvido através do preenchimento de grelhas por
parte dos alunos mentores e dos seus mentorandos;
h) elaboração de um relatório de final de período, através da análise dos dados recolhidos, a entregar na
Direção e a dar conhecimento ao conselho pedagógico (equipa responsável pelo programa de mentoria);
i) monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito do programa de mentoria (efetuado pelo
conselho pedagógico, devendo, para esse efeito, recolher evidências do trabalho realizado).

7. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MENTORIA
7.1 Intervenientes:
a) Mentor;
b) Mentorando;
c) Conselho de turma;
d) Coordenadora dos diretores de turma;
e) Psicóloga escolar;
f) Equipa da educação especial;
g) Encarregados de educação;
h) Conselho Pedagógico.
7.2 Atribuições da psicóloga escolar:
a) Prestar suporte técnico aos alunos mentores;
b) Ministrar a formação aos alunos mentores (no início do ano letivo, aquando da realização da UFCD),
em estreita colaboração com a Coordenadora dos Diretores de Turma;
c) Participar na monitorização e avaliação do programa de mentoria.

8. CALENDARIZAÇÃO
2021/22 – 5.º, 6.º e 7.º anos do ensino básico;
2022/23 - 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos do ensino básico.

9. CONSIDERAÇÕES GERAIS
a) O programa de mentoria deve integrar o Plano Curricular de Turma (PCT);
b) Cabe ao conselho de turma selecionar/recrutar os alunos voluntários para desempenharem a função de
mentores;
c) O desempenho das funções de mentor deve ser registado no certificado de conclusão do curso de cada
aluno.
Aprovado pelo Conselho Pedagógico em reunião ordinária de 11 de novembro de 2021.

