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1. EMERGÊNCIA DO PROJETO OU NECESSIDADE 

Nos últimos anos a Escola tem vindo a assistir e implementar uma importante mudança na 

conceptualização da sua missão. Sob este intuito, espera-se da Escola a assunção de práticas ativas 

que promovam o sucesso ao longo da vida e, simultaneamente, a pertença e participação de cada 

um dos alunos na sociedade.  

Importa então considerar a saúde mental e o bem-estar, enquanto fatores intrinsecamente 

interligados, que contribuem de forma inequívoca para o sucesso escolar. A par, a importância da 

rentabilização de recursos humanos da escola, da validação das relações de suporte informal e das 

práticas cooperativas, enquanto elementos que contribuem para um ecossistema de sucesso global. 

Em suma, práticas onde cada um dos seus intervenientes é importante, ativo e contribuinte para o 

resultado final.  

Sob este intuito, surge a necessidade de se estruturarem (de forma intencional, eficaz, positiva e 

continuada), práticas mais inclusivas, sustentadas em redes de suporte e desenvolvimento (in)formal 

[redes de suporte informal, articuladas e com contributos para as redes de suporte formal]. Práticas 

que contribuam para a melhoria das competências sociais, emocionais, pessoais e académicas de 

todos os envolvidos. 

Face às necessidades supra indicadas, o presente projeto surge com intuito de implementar práticas 

de mentoria interpares [aluno-aluno] e tutoria [professor-aluno] de forma intencional, estruturada e 

continuada. 

Pretende-se com este projeto, que cada um dos intervenientes possa alcançar um aumentado 

autoconhecimento, coesão e suporte social, autorregulação, autocontrolo, cooperação, comunicação 

e tomada de decisão responsável. Em suma, a promoção reforçada de um suporte relacional que, por 

sua vez, conduzirá à construção de metas e objetivos autodeterminados, a um desenvolvimento 

global mais harmonioso e aumentado sucesso pessoal e académico. 

2. ENQUADRAMENTO 

 

O Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os 

princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, de modo 

a garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes 

que contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. O princípio deste Decreto funda o presente projeto nas alíneas:  

c) Garantia de uma escola inclusiva, que promove a igualdade e a não discriminação, cuja 

diversidade, flexibilidade, inovação e personalização respondem à heterogeneidade dos 

alunos, eliminando obstáculos e estereótipos no acesso ao currículo e às aprendizagens; 
 

h) Mobilização dos agentes educativos para a promoção do sucesso educativo de todos os 

alunos, assente numa lógica de coautoria curricular e de responsabilidade partilhada;   
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l) Valorização dos percursos e progressos realizados por cada aluno como condição para o 

sucesso e concretização das suas potencialidades máximas; 
 

m) Assunção da importância da natureza transdisciplinar das aprendizagens, da mobilização de 

literacias diversas, de múltiplas competências, teóricas e práticas, promovendo o 

conhecimento científico, a curiosidade intelectual, o espírito crítico e interventivo, a 

criatividade e o trabalho colaborativo; 
 

r) Promoção da educação para a cidadania e do desenvolvimento pessoal, interpessoal, e de 

intervenção social, ao longo de toda a escolaridade obrigatória; 

s) Valorização do trabalho colaborativo e interdisciplinar no planeamento, na realização e na 

avaliação do ensino e das aprendizagens; 

 

O Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar contempla a implementação de Medidas de 

Promoção do Sucesso Educativo (art.º 32.º do Despacho Normativo n.º 1- F/2016, de 5 de abril), com 

vista ao sucesso escolar e educativo. Medidas estas, pensadas pela própria escola, a partir de um 

efetivo conhecimento da realidade, e delineadas de acordo com as fragilidades a ultrapassar, tendo 

em conta as características dos alunos e as possibilidades de cada comunidade escolar. 

As Orientações da DGEstE para o ano letivo 2020/2021, de julho de 2020, tecem consideração no 

ponto V, para a Promoção, acompanhamento, consolidação e recuperação das aprendizagens.  

O ponto 9. das mesmas orientações, enaltece que todas as escolas devem criar um programa de 

Mentoria (aluno-aluno) que estimule o relacionamento interpessoal e a cooperação entre alunos. 

Mentoria esta consubstanciada no desenvolvimento das aprendizagens, esclarecimento de dúvidas, 

na integração escolar, na preparação para os momentos de avaliação e em outras atividades 

conducentes à melhoria dos resultados escolares. O aluno mentor vê a sua participação registada no 

seu certificado, podendo ser a mesma valorizada na sua classificação final. 

As mesmas orientações consideram no ponto 6. o Apoio Tutorial Específico (regulado pelo Despacho 

Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho), destinado aos alunos do 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico 

que ao longo do seu percurso escolar acumulem duas ou mais retenções, medida esta agora alargada 

aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário que não transitaram no ano 

letivo 2019/2020. Ainda relativamente ao Apoio Tutorial Específico, o ponto 8. especifica que, a 

monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito das tutorias é efetuado pelo Conselho 

Pedagógico, devendo cada professor Tutor proceder à entrega de um relatório trimestral sobre as 

atividades desenvolvidas. Este apoio, enquadrado em Despacho próprio, implica uma elaboração 

documental, não enquadrada em abordagem Multinível (portanto, distinto da abordagem do 

Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho) e, como tal, não implica a elaboração de RTP (ao encontro do 

clarificado na 5ª versão das FAQs do Decreto-Lei n.º 54/2018 da DGE, de 6 de julho). 

Assim, o anterior distingue-se do Apoio Tutorial professor-aluno, enquadrado no âmbito da alínea e) 

do art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, referente ao Apoio Tutorial. Este encontra-se 

enquadrado nas medidas seletivas que visam colmatar as necessidades de suporte à aprendizagem 

não supridas pela aplicação de medidas universais, implicando neste caso a elaboração de um RTP. 
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Tutoria Mentoria 

Implementação informal 

Implementação formal 

Académica 

Social 

Assimétrica em 
sala de aula 

Apoio Tutorial 
Específico 

Apoio Tutorial 

Professor de 
Referência 

O Professor de Referência, docente que se funda em elemento adulto de referência, suporte e apoio 

informal em contexto escolar, enquadra-se na medida preventiva e universal, no âmbito do art.º 8.º 

do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

3. OBJETIVOS GERAIS 

 

1. Impulsionar o desenvolvimento do aluno nas várias dimensões: pessoal, social e cultural 

conducente a um desenvolvimento global, bem-estar e sucesso escolar; 

2. Promover a literacia socio-emocional; 

3. Desenvolver, nos alunos, a autodeterminação; 

4. Construir mecanismos que contribuam para a sinergia de recursos da escola, dotando as 

práticas existentes de maior intencionalidade e estrutura. 

4. COMPONENTES/VERTENTES DO PROJETO 
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Apoio Tutorial 
Específico 

Apoio Tutorial 

Professor de 
Referência 

VERTENTE:  TUTORIA 

ATORES: PROFESSOR – ALUNO 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURAS MEDIDAS 

1. PROFESSOR DE REFERÊNCIA Universal – ao abrigo do art.º 8.º do 
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, 
alterado pela Lei n.º 116/2019 de 13 de 
setembro e retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 47/2019, de 3 de outubro. 

2. PROFESSOR TUTOR Seletiva - Apoio tutorial – ao abrigo da 
alínea e) do art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 
54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei 
n.º 116/2019 de 13 de setembro e 
retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 47/2019, de 3 de outubro. (Implica a 
realização RTP). 

3. PROFESSOR TUTOR ATE 
(APOIO TUTORIAL 
ESPECÍFICO) 

Apoio Tutorial Específico – ao abrigo do 
Despacho Normativo n.º 10-B/2018 de 6 
de julho. (Não implica a realização de 
RTP, contudo, caso o aluno tenha RTP, 
deve ser plasmado). 

4. ALUNO (TUTORANDO) Universal ou Seletiva. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover a plena inclusão do aluno no ambiente escolar; 

 Contribuir para a aquisição de competências sociais e relacionais; 

 Desenvolver competências que fundem um aumentado sucesso escolar; 

 Aumentar a motivação e autodeterminação do aluno no Processo de Ensino-

Aprendizagem, bem como, o desenvolvimento de competências, valores e 

atitudes mais harmoniosas; 

 Consciencializar o aluno para questões sociais e humanas no mundo atual. 

 

FORMAL 

INFORMAL 
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4.1. PROFESSOR DE REFERÊNCIA 

4.1.1 PROFESSOR DE REFERÊNCIA 

É uma figura informal, que estabelece com o aluno uma relação de proximidade com intuito de se 

tornar, para aquele aluno, uma figura adulta de referência. Contribui para um melhorado e 

aumentado investimento do aluno em si, nos outros e no seu percurso escolar, com repercussões no 

seu bem-estar e desenvolvimento global. 

4.1.1.1 Perfil 

 É empático, com capacidade de escuta ativa e relacional; 

 Demonstra disponibilidade para acolher o outro de forma informal; 

 Reconhece os pontos fortes do aluno e valida-os; 

 Comunica expectativas e crenças positivas, contribuindo para uma imagem melhorada e 

investida do aluno sobre si; 

 Motiva o aluno a estabelecer metas/objetivos e a avaliá-los, permitindo ao aluno ajustar os 

seus recursos internos; 

 Evidência capacidades interpessoais: comunicação, flexibilidade e perseverança. 

 Está motivado para o trabalho com o aluno, reconhecendo a importância da disponibilidade 

de tempo e disponibilidade interna. 

4.1.1.2. Competência 

 Manter, com o aluno, uma relação de escuta e suporte, pautada por um contacto informal o 
mais frequente possível (no mínimo semanal). 

4.1.2 ALUNO DE REFERÊNCIA  

Aluno que não encontre na sua vida, ou encontre de forma comprometida ou fragilizada, figuras de 

referência adulta que interiorize enquanto modelo positivo.  

Pode, simultaneamente, evidenciar: 

•         necessidade de escuta ativa;  

•         validação e descoberta dos seus pontos fortes;  

•         criação de crenças e expectativas de autoeficácia. 

4.1.3 IMPLEMENTAÇÃO PROFESSOR DE REFERÊNCIA 

O quê? Quem? Recursos 

1. Levantamento de 

Necessidades 

Diretores de Turma (DTs)/ 

Titulares de Turma (TTs) 
Forms 

2. Atribuição de Professores de 

referência 

Aluno escolhe mediante 

entrevista pelo SPO 

Entrevista 

semiestruturada 

3. Emparelhamento (Match) SPO 

Grelha de Match  

Termo de concordância 

do professor 
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O quê? Quem? Recursos 

4. Monitorização Conselho de Turma + SPO 

Formulário ou outros 

instrumentos de recolha 

(formal e informal) 

5. Avaliação do Projeto SPO 

Parecer dado à direção 

acerca do Sucesso do 

Projeto 
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4.2. APOIO TUTORIAL 

4.2.1 PROFESSOR TUTOR DO APOIO TUTORIAL 

Elemento que, em contexto escolar, se define como figura de suporte e apoio a uma inclusão 

saudável, proactiva e promotora do sucesso escolar.  

4.2.1.1 Perfil 

 Conhece os objetivos específicos da tarefa de tutoria e os compromissos que o seu exercício 

acarreta;  

 Envolve o aluno, família e restante comunidade escolar no processo educativo; 

 Potencia o sucesso, criando hábitos de estudo e rotinas de trabalho; 

 Sabe identificar necessidades e possíveis respostas (nomeadamente, internas à relação 

professor tutor-tutorando, ao grupo turma e exteriores à escola); 

 Não abdica daquilo que é importante para o percurso desenvolvimental do tutorando;  

 Tem um discurso e uma prática coerentes. 

4.2.1.2. Competências 

 Acompanhar, de forma individualizada, o processo educativo de um grupo restrito de alunos 

(no máximo 3), ao longo do ano letivo; 

 Facilitar a inclusão dos alunos na escola e na turma fomentando a sua participação nas 

diversas atividades; 

 Contribuir para o sucesso educativo dos alunos atendendo ao projeto educativo do 

Agrupamento; 

 Aconselhar e orientar o estudo e as tarefas escolares; 

 Articular a com os professores da turma de modo a encontrar as respostas adequadas à 

situação específica de cada aluno; 

 Promover a articulação das atividades escolares dos alunos que acompanha com outras 

atividades formativas; 

 Colaborar com os alunos na definição de objetivos pessoais, no reforço da autoestima e na 

valorização das suas capacidades; 

 Colaborar com os docentes das disciplinas em que os alunos revelem maiores dificuldades, 

na definição e na implementação de atividades de apoio à recuperação. 

4.2.2 ALUNO TUTORANDO DO APOIO TUTORIAL 

Aluno cujas medidas universais se demonstraram insuficientes e necessitam de um apoio e 

acompanhamento de um Professor para implementar medidas no desenvolvimento de competências 

necessárias e adequadas à promoção do sucesso académico. 

 

 



 
 

9 
 

4.2.2.1. Perfil do Aluno que Beneficia de Apoio Tutorial: 

O aluno encaixa-se na maioria das características enunciadas: 

 Evidencia lacunas na aquisição das aprendizagens essenciais; 

 Revela insegurança e/ou baixa autoestima e/ou não valoriza ou reconhece as suas 

potencialidades; 

 Demonstra ausência de hábitos de estudo e rotinas de trabalho; 

 Risco de abandono escolar e/ou absentismo ou fraca pontualidade; 

 Aluno desmotivado e/ou com interesses divergentes dos escolares. 

4.2.3 IMPLEMENTAÇÃO DO APOIO TUTORIAL 

O quê? Quem? Recursos 

1. Levantamento de 

Necessidades 
Conselho de Turma 

Criação de uma 

grelha/formulário próprio 

pelo Coordenador dos 

Apoios Tutoriais 

2. Seleção de Professor de 

Apoio Tutorial 

Coordenador dos Apoios 

Tutoriais 

Bolsa de Professores 

indicada pela Direção 

3. Emparelhamento (Match) 

Coordenador dos Apoios 

Tutoriais suportados pelos 

DTs ou TTs 

 

4. Elaboração de Plano de Ação 

Tutorial – Definição de 

objetivos 

Tutor, Tutorando e Família 

De acordo com as 

diretrizes do 

Coordenador dos Apoios 

Tutoriais 

5. Avaliação Continua de 
Objetivos e Metas 

Tutor, Tutorando  

6. Monitorização 
Coordenador dos Apoios 

Tutoriais 

De acordo com definido 

no Plano de Ação 

Tutorial. 

7. Avaliação do Projeto 
Coordenador dos Apoios 

Tutoriais 
Relatório Anual. 
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4.3. APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 

4.3.1 PROFESSOR TUTOR DO APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO (ATE) 

Professor a quem é disponibilizado crédito horário para acompanhamento do processo educativo de 

um grupo de alunos (até 10), do 2.º e 3.º Ciclos, que tenham ficado retidos pelo menos 2 vezes no 

seu percurso escolar ou não tenham transitado no ano letivo 2019/2020. 

4.3.1.1 Perfil 

Docente designado na distribuição de serviço efetuada a quem é disponibilizado crédito 

horário, de acordo com a legislação em vigor. 

4.3.1.2 Competências (de acordo com o n.º 5, do art.º 12, do Despacho Normativo n.º 10-

B/2018 de 6 de julho): 

“a) Reunir nas horas atribuídas com os alunos que acompanha; 

b) Acompanhar e apoiar o processo educativo de cada aluno do grupo tutorial; 

c) Facilitar a integração do aluno na turma e na escola; 

d) Apoiar o aluno no processo de aprendizagem, nomeadamente na criação de hábitos de 

estudo e de rotinas de trabalho; 

e) Proporcionar ao aluno uma orientação educativa adequada a nível pessoal, escolar e 

profissional, de acordo com as aptidões, necessidades e interesses que manifeste; 

f) Promover um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais; 

g) Envolver a família no processo educativo do aluno; 

h) Reunir com os docentes do conselho de turma para analisar as dificuldades e os planos de 

trabalho destes alunos.” 

 

Compete ainda ao professor tutor do Apoio Tutorial Específico, de acordo com as 

orientações emanadas pela DGEstE para o ano letivo 2020/2021: 

 

o Realizar um relatório de avaliação trimestral de implementação da medida. 

4.3.2 ALUNO TUTORANDO DO APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO  

Aluno que beneficia de Apoio Tutorial Específico, e que, ao longo do seu percurso escolar, tenha 

ficado retido pelo menos 2 vezes ou não tenha transitado no ano letivo 2019/2020.  
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Perfil do aluno que beneficia do Apoio Tutorial Específico: 

 Apresenta, ao longo do seu percurso escolar, pelo menos 2 retenções ou não transitou no 

ano letivo 2019/2020; 

4.3.3 IMPLEMENTAÇÃO ATE 

O quê? Quem? Recursos 

1. Levantamento de 

Necessidades 
Conselho de Turma 

Criação de uma 

grelha/formulário próprio 

pelo Coordenador dos 

Apoios Tutoriais 

2. Atribuição de Professor de 

Apoio Tutorial Específico 

Coordenador dos Apoios 

Tutoriais  

Professores indicados 

pela Direção com 

formação específica  

3. Emparelhamento (Match) 

Coordenador dos Apoios 

Tutoriais, suportando-se em 

informação proveniente dos 

DTs ou dos TTs 

 

4. Plano de Ação Tutorial Tutor, Tutorando e Família 
Em documento próprio 

para o efeito. 

5. Monitorização 

Tutor apresenta relatório 

trimestral ao Coordenador 

dos Apoios Tutoriais 

Relatório Trimestral (a 

definir pelo Coordenador 

dos Apoios Tutoriais). 

6. Avaliação do ATE Conselho Pedagógico 
A definir pelo Conselho 

Pedagógico. 
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Académica 

Social 

Assimétrica em 
sala de aula 

VERTENTE:  MENTORIA 

ATORES: ALUNO – ALUNO 

 

 

FIGURAS MEDIDAS 

1. MENTOR ACADÉMICO Universais, de acordo com as Orientações da 
DGEstE para a organização do ano letivo 
2020/2021. 2. MENTOR SOCIAL 

3. MENTORANDO 

4. COOPERAÇÃO ASSIMÉTRICA EM 
SALA DE AULA 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estimular a colaboração, a cooperação, a empatia e a solidariedade; 

 Identificar/ valorizar pontos fortes dos alunos; 

 Envolver os alunos num processo de acolhimento a outros alunos; 

 Potenciar práticas de suporte interpares: ao nível relacional/social e/ou 

académico; 

 Desenvolver práticas de acolhimento e inclusão entre alunos; 

 Orientar métodos de estudo/ gestão do tempo; 

 Despertar o gosto pelo conhecimento; 

 Fomentar a autoconfiança e a autonomia; 

 Reforçar competências dentro e fora da sala de aula; 

 Encorajar a compreensão e o respeito pela diferença; 

 Desenvolver a responsabilidade; 

 Incentivar a autorregulação. 

 

 

FORMAL 

INFORMAL 
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4.4. MENTORIA ASSIMÉTRICA EM SALA DE AULA – A ENSINAR EU APRENDO 

 

Apoio interpares em sala de aula, no qual um aluno que já domina o conceito/competência e a sua 

aplicação apoia outro aluno que ainda não domina ou aplica fragilmente o conceito/competência 

trabalhada (cooperação assimétrica em sala de aula). 

 A aplicação é definida no espaço e tempo por cada professor que implementa a mentoria 

assimétrica (cooperação assimétrica). 

 Deve ser ressalvado junto de todos os alunos que os papéis são dinâmicos e alternados 

consoante a competência trabalhada. 

 Ao longo do ano letivo deve procurar garantir-se que, pelo menos uma vez, todos os alunos 

possam desenvolver cada um destes papeis mentor-mentorando. 

 

4.5. MENTORIA SOCIAL – SOU AMIGO COOL 

 

Dinâmica relacional informal, interpares, na qual o aluno se disponibiliza voluntariamente para 

apoiar um par, de ano de escolaridade igual ou inferior, a desenvolver competências ao nível sócio 

pessoal e emocional, com contributos para uma aumentada inclusão. 

4.5.1 ALUNO MENTOR 

Aluno que se disponibiliza voluntariamente para apoiar um par, de ano de escolaridade igual ou 

inferior, a desenvolver competências ao nível sócio pessoal e emocional, com contributos para o seu 

bem-estar e inclusão. 

4.5.1.1 Perfil do aluno mentor social: 

 Revela espírito de entreajuda e de cooperação; 

 Tem consciência da sua responsabilidade no desenvolvimento do outro; 

 Revela empatia e sensibilidade na compreensão do outro; 

 Sente satisfação no apoio ao outro; 

 Reconhece e respeita as características individuais de cada um; 

 É proativo e autoconfiante, visando o crescimento conjunto; 

 Agente facilitador da aceitação/inclusão do aluno em contexto escolar; 

 Apoia e acompanha o colega em momentos de interação informal. 
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4.5.2 ALUNO QUE BENEFICIA DE MENTORIA SOCIAL 

 Aluno que manifesta fragilidades na aquisição/aplicação de competências sócio pessoais e 

emocionais que comprometem a sua inclusão plena. 

4.5.2.1 Perfil do aluno que beneficia de mentoria social: 

     *Apresenta algumas destas características: 

 Apresenta dificuldades de inclusão e/ou interação social; 

 Revela comportamentos desajustados; 

 Interesses divergentes dos escolares; 

 Apresenta fragilidades ao nível de higiene pessoal; 

 Necessita de desenvolver segurança em si, de forma a investir no outro. 

4.5.3. IMPLEMENTAÇÃO DA MENTORIA SOCIAL 

Como? Quem? Recursos 

1. Despertar para o Projeto/ 

Curiosidade 

- Vídeo 

- Questões soltas 

Clube Multimédia 

Coordenador 

 

MediaLab 

Prof. Clube Multimédia 

2. Criação da bolsa 

- Inscrição 

- Entrevista (4 a 5 perguntas) 

-  Organização por 

competências 

Titular de Turma/ Diretor de 

Turma + Coordenador 

Estabelecimento (na Escola 

Sede, o professor 

responsável será o 

Coordenador das Mentorias) 

Formulário 

 

3. Capacitação de mentores  

- Atividades e dinâmicas 

Equipa Educação Física 

H2O 

Outros a identificar 

Voluntários + Equipa + 

coordenadores de 

estabelecimento 

4. Emparelhamento (Match) Coordenador dos DTs 

Grelha de Match elaborada pelo 

Coordenador do Projeto de 

Mentorias 

Banco de Recursos a criar 

5. Definição de Objetivos 

Mentor, mentorando com 
suporte do Coordenador de 
Mentorias e em articulação 
com a família 

 

6. Avaliação contínua de Metas 
e Objetivos 

Mentor e Mentorando Avaliação e coavaliação 

7. Monitorização Coordenador dos DTs  Plano de Ação 

8. Avaliação do Projeto 

Mentor/mentorando 

 

Coordenador dos DTs 

Afirmação das contribuições de 

cada um; Avaliação da Evolução 

Relatório anual 
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4.6. MENTORIA ACADÉMICA – SOU AMIGO COOL 

4.6.1 MENTOR  

Aluno do mesmo ano de escolaridade ou ano superior que, de forma voluntária, se disponibiliza para 

prestar apoio académico a outro colega, em horário pré-estabelecido. 

4.6.1.1 Perfil do aluno mentor académico: 

 Domina e aplica com destreza conceitos académicos, na área em que se disponibiliza a 

ajudar; 

 Revela capacidade de comunicação de transmissão de conhecimentos; 

 É organizado e sabe construir rotinas de trabalho; 

 Consegue compreender a dificuldade do outro e explicar a um nível adequado 

 Cria empatia com o outro; 

 É assertivo. 

4.6.2 ALUNO QUE BENEFICIA DE MENTORIA ACADÉMICA  

Aluno que apresente risco ou situação efetiva de insucesso académico.  

4.6.2.1 Perfil do aluno que beneficia de mentoria académica: 

 Manifesta fragilidade nos métodos e hábitos de estudo; 

 Evidencia fragilidades no domínio e aplicação das competências a desenvolver; 

 Necessita de apoio na orientação das atividades a realizar; 

 Revela falta de autonomia; 

 Evidencia dificuldades na aquisição das aprendizagens essenciais, apesar das diferentes 

estratégias já utilizadas. 

4.6.3 IMPLEMENTAÇÃO DA MENTORIA ACADÉMICA 

Como? Quem? Recursos 

1. Despertar para o Projeto/ 

Curiosidade 

- Vídeo 

- Questões soltas 

Clube Multimédia 

Coordenador/ Equipa 

 

MediaLab 

Prof. Clube Multimédia 

2. Criação da bolsa 

- Inscrição 

- Entrevista (4 a 5 perguntas) 

-  Organização por 

competências 

Titular de Turma/ Diretor de 

Turma + Coordenador de 

Estabelecimento 

(na Escola Sede, o professor 

responsável será o 

Coordenador das Mentorias) 

Formulário 

 

3. Capacitação de mentores  

- Atividades e dinâmicas 

Equipa Educação Física 

H2O 

Coordenador DTs 

Voluntários + Equipa + 

coordenadores de 

estabelecimento 



 
 

16 
 

Como? Quem? Recursos 

Outros elementos a 

identificar 

4. Emparelhamento (Match) Coordenador do DTs 

Grelha de Match elaborada 

pelo Coordenador do Projeto 

de Mentorias 

5. Definição de Objetivos 

Mentor, mentorando com 
suporte do Coordenador de 
Mentorias e em articulação 
com a família 

Banco de Recursos de 
Materiais 

6. Timings/ Duração da atuação Coordenador do DTs Plano 

7. Avaliação contínua das 
Metas/Objetivos 

Mentor e Mentorando Avaliação e Co-avaliação 

8. Monitorização 
Coordenador 

 

Banco de Recursos de 

Materiais 

9. Avaliação do Projeto 

Mentor/mentorando 

 

 

Coordenador  

Afirmação das contribuições 

de cada um; Avaliação da 

Evolução 

Relatório anual 
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5. ORGANOGRAMA RESUMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO MOMENTO COOL 

 

 

6. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

Em consonância com o Ponto 13 das Orientações da DGEstE para o ano letivo 2020/2021 a monitorização e 

avaliação do trabalho realizado é efetuado pelo conselho pedagógico com base no relatório anual realizado 

pelos coordenadores de mentoria (coordenador de DTs) e coordenador de apoio tutorial. 

Estas figuras devem fazer avaliações intermédias sempre que considerem pertinente. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente documento pretende ser um ponto de partida para a operacionalização intencional de todas as 

estruturas e ideias que nele se concentram. Procura construir um referencial de compreensão geral, que 

englobe as estratégias já existentes, por forma a rentabilizar recursos. 

A partir deste ponto de partida, após a apropriação do projeto por cada um dos seus elementos, as formas e os 

recursos em que o projeto sustenta a sua operacionalização devem ser aprofundados. 

O Conselho Pedagógico deverá definir os moldes em que, na vertente mentoria, os alunos mentores poderão 

ver reconhecido o seu trabalho. 
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8. ANEXO 

 

CONCEITOS-CHAVE 

Reinvestimento – investir no aluno, com intuito de potenciar as suas capacidades intelectuais e socioafetivas.  

Flexibilidade – capacidade de se adaptar a diferentes situações, tendo em conta os interesses do aluno, em 

constante articulação com o conselho de turma onde o mesmo está inserido. 

Perseverança – qualidade de quem não desiste do outro, mantendo sempre o foco nas competências a 

desenvolver/atingir. 

Proativo – toma a iniciativa para a ação, agindo antecipadamente na procura de soluções que visem responder 

às necessidades do outro. 

Inclusão – resposta à diversidade das necessidades e potencialidades de cada aluno, proporcionando o 

aumento da sua participação nos processos de aprendizagem e na interação com toda a comunidade 

educativa.  

Metódico – qualidade de quem apresenta um estudo baseado em rotinas de trabalho, nomeadamente na 

organização e seleção da informação, esquematização sequencial de ideias/conceitos e apresentação de 

resultados.  

Empatia – capacidade de se identificar com o outro, de compreendê-lo, respeitando as suas características 

individuais e sabendo, simultaneamente, colocar-se no seu “eu”. 

Assertivo - analisa as situações, expressando os pontos de vista em que acredita de uma forma direta, honesta 

e educada. Adota, igualmente, uma atitude de respeito por si próprio e pelo outro. 

Acolher – receber o aluno garantindo o acesso, a participação e o progresso nas aprendizagens. 

Promover - impulsionar, incentivar ou estimular as potencialidades de cada individuo para o conhecimento 

significativo. 

Potenciar – incitar o progresso/desenvolvimento do aluno. 

Informal –relações interpessoais pautadas pela amizade e descontração. 

Cooperação – ação desenvolvida conjuntamente e com o mesmo objetivo. 

Crescimento conjunto – partilha e aumento de conhecimentos das partes envolvidas. 


