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O que é?
O programa de mentoria é, em sentido lato, uma dinâmica de
acompanhamento para a recuperação das aprendizagens, no presente
ano letivo, e pretende «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.

Mentores
Desempenham o papel de mentor os alunos que, voluntariamente,
decidam participar no programa de mentoria.
Os

mentores

devem:

ser

organizados;

ter

capacidades

Calendarização

de

relacionamento e de comunicação; ser cumpridores; ser resilientes; ser

dezembro

(reuniões

de

criativos; ser perseverantes; demonstrar sentido de responsabilidade;

avaliação):

proposta

dos

manifestar motivação e interesse em participar no programa.

mentorandos

Os Encarregados de Educação dos mentores têm de autorizar a

janeiro:

participação dos seus educandos no programa.

divulgação

do

recrutamento

de

programa

e

mentores

(1.ª

semana de aulas)

Mentorandos

seleção dos alunos mentores e
dos mentorandos e constituição

Os mentorandos são propostos pelo diretor de turma, por um

de pares (2.ª semana)

professor da turma ou pelo conselho de turma.

esclarecimento do programa aos

Podem ser mentorandos os alunos que: queiram ser ajudados, pela

alunos selecionados e respetivos

participação no programa; apresentem dificuldades na realização de

encarregados

tarefas, na organização do estudo ou dos materiais; apresentem

anuência

do

dificuldades

educação

–

dificuldades

de
de

relacionamento
acompanhamento

interpessoal;
nas

atividades

tiveram
de

E@D

mais
em

de

educação;

encarregado
janeiro

(3.ª/

de
4.ª

semana)

2019/2020.

formação para alunos mentores

Os mentorandos não acumulam outras medidas de apoio promovidas

(3.ª/ 4.ª semana)

na escola, como o apoio tutorial ou o projeto REDE.

fevereiro:

Os Encarregados de Educação têm de autorizar a participação dos

início

seus educandos no programa.

mentores e mentorandos

dos

trabalhos

entre

O diretor de turma
Divulga e promove o Programa de Mentorias junto da sua turma;
Coordena a inscrição dos mentores e dos mentorandos;
Seleciona

os

alunos

mentores

em

articulação

com

as

coordenadoras de DT;
Esclarece os alunos selecionados e os respetivos encarregados de
educação;
Recolhe as autorizações dos EE para a participação dos alunos
no Programa de Mentorias;
Apoia, em colaboração com os docentes do conselho de turma e
com as coordenadoras dos DT, os alunos mentores/mentorandos
na fixação de um horário de trabalho, na comunicação com os
EE e na gestão de conflitos entre os alunos.

A leitura deste
resumo

não

substitui

a

leitura integral
do

Programa

de Mentoria.

