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1. ENQUADRAMENTO  

As mutações societais vivenciadas nas últimas décadas e, em particular, 

no último ano, exigiram à Escola a agregação de esforços na implementação de 

transformações emergentes, com o intuito de (re)conceptualizar a sua missão 

educativa. Neste âmbito, urge a necessidade de alterar o modelo educativo 

vigente, esperando-se hoje que a Escola assuma um conjunto de práticas ativas 

que promovam o sucesso ao longo da vida e que, simultaneamente, contribuam 

para a pertença e participação de cada um dos seus alunos na sociedade. As 

exigências educativas do século XXI, assim como das comunidades em que cada 

um se insere, demandam para a preconização de (novas) práticas e produção 

de recursos pedagógicos interventivos e ajustados às diferentes necessidades 

dos alunos.  

Intrinsecamente interligados, importa considerar o bem-estar físico, 

mental e social como fatores que contribuem, inequivocamente, para o 

equilíbrio social e escolar, potenciando uma aprendizagem significativa, 

integral e de sucesso. Enquanto elementos que contribuem para um 

ecossistema de sucesso global, importa considerar a rentabilização dos recursos 

humanos da escola, assim como a validação das relações de suporte informal e 

das práticas cooperativas. Em suma, espera-se que a implementação e 

execução adequadas de um conjunto de práticas e ações valorize cada um dos 

agentes educativos, face ao importante e ativo papel destes na consecução dos 

objetivos e, por conseguinte, na obtenção do sucesso educativo.   

Perante este enquadramento, surge a necessidade de estruturar, 

intencional, positiva e continuadamente, práticas mais inclusivas, sustentadas 

em redes de suporte e desenvolvimento informal, devidamente articuladas e 

com contributos para as redes de suporte formal, para que estas potenciem 

favoravelmente a melhoria das competências sociais, emocionais, pessoais e 

académicas de todos os envolvidos. Deste modo, é premente o desenvolvimento 

de um plano de ação sistemático e devidamente estruturado, que permita 

esbater as diferenças entre os alunos que participam regularmente nas 

atividades desenvolvidas pela escola. Incorporando um conjunto de estratégias, 

através deste plano torna-se possível fornecer um apoio regular e 

individualizado aos alunos que detêm dificuldades no contacto com o outro e 
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que revelam lacunas no processo de aprendizagem e acompanhamento dos 

conteúdos curriculares. Assim, torna-se necessário amparar os alunos mais 

frágeis, em particular, os que apresentam sinais de negligência ou que, pelas 

suas características intrínsecas, respondem deficitariamente às demais 

exigências e solicitações da escola. Perante o exposto, assevera-se acerca da 

premência na criação de mecanismos que permitam à Escola responder 

eficazmente às diversas e excecionais situações que ocorrem atualmente em 

contexto escolar.   

Com o intuito de suprimir as necessidades supraindicadas, e para que o 

processo de intervenção se paute por um acompanhamento personalizado, 

atento e constante, surge, neste âmbito, o projeto ‘MeuMenTo’. Desenvolvido 

pelo Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva (AEFCPS), este 

projeto de intervenção edifica-se em torno de um programa que visa a 

implementação de práticas de Tutoria (Professor-Aluno) e de Mentoria 

interpares (Aluno-Aluno), de forma intencional, estruturada e continuada. 

Através deste projeto espera-se que cada um dos intervenientes consiga 

alcançar um diversificado conjunto de competências, bem como um aumentado 

autoconhecimento, coesão, suporte social e, por inerência, o desenvolvimento 

da comunicação e a tomada de decisão responsável. Almeja-se que a promoção 

de um suporte relacional conduza à construção de metas e objetivos 

autodeterminados, ao desenvolvimento global mais harmonioso, assim como à 

obtenção de um aumentado sucesso pessoal e académico.  

 

2. PROGRAMA DE TUTORIAS E DE MENTORIAS  

Direcionado para a promoção da igualdade e equidade, o programa de 

Tutorias e de Mentorias do AEFCPS esculpe-se em torno da lógica de adição, 

mediante a junção dos dois tipos de intervenção educativa, Tutoria e Mentoria, 

ainda que a aplicação prática de ambas divirja entre si. 

Em consonância com a legislação vigente, o programa de Tutorias e de 

Mentorias do AEFCPS alicerça-se nas seguintes diretrizes: 
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− Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho1: este decreto define como 

prioridade a concretização de uma política educativa centrada nas 

pessoas que garanta a igualdade de acesso à escola pública, 

promovendo o sucesso académico e, por essa via, a igualdade de 

oportunidades. O mesmo estabelece ainda a conceção, 

operacionalização e avaliação das aprendizagens do currículo dos 

ensinos básico e secundário, assente numa definição curricular comum 

nacional, de modo a garantir que todos os alunos adquiram os 

conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que 

contribuem para alcançar as competências preconizadas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO). O princípio do 

Decreto funda o projeto do AEFCSP nas seguintes 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, 

assente numa abordagem multinível, que integra medidas universais, 

seletivas e adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão;  

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; 

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; 

 
1 https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf 
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s) Valorização do trabalho colaborativo e interdisciplinar no 

planeamento, na realização e na avaliação do ensino e das 

aprendizagens. 

 

− Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar2: 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 abril3), com vista 

ao sucesso escolar e educativo. Estas medidas foram pensadas pela 

própria escola a partir de um alargado conhecimento da realidade, 

tendo sido delineadas de acordo com as fragilidades a ultrapassar, em 

consideração às características dos alunos e possibilidades de cada 

comunidade escolar. 

 

− Orientações da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

(DGEste) para a organização do ano letivo 2020/2021, julho de 

20204: mediante o Ponto V, referente à Promoção, Acompanhamento, 

Consolidação e Recuperação das Aprendizagens, importa considerar em 

específico duas alíneas, cada uma com informações referentes ao 

processo de Tutoria e de Mentoria. Especificamente na sexta alínea, as 

orientações referem que, no ano letivo 2020/2021, o Apoio Tutorial 

Específico (regulado pelo Despacho Normativo n.º 10-B, de 6 de julho 

de 20185), além de abranger os alunos de 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico e do ensino secundário que acumulassem duas ou mais 

retenções,  seria também alargado para os alunos que não tivessem 

transitado em 2019/2020. Ainda relativamente ao Apoio Tutorial 

Específico, a oitava alínea especifica que a monitorização e avaliação 

do trabalho realizado no âmbito das Tutorias é um processo 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, 

 
2 https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos/resolucaoconselhoministros23_2016.pdf 
3 https://dre.pt/application/file/a/74059721 
4 https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/07/Orientacoes-DGESTE-20_21.pdf 
5 https://dre.pt/application/conteudo/115652972 
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distinto da abordagem do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho6) 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, de 6 de julho).  

Ainda no âmbito destas orientações, a nona alínea enaltece que todas 

as escolas devem criar um programa de Mentorias que estimule o 

relacionamento interpessoal e a cooperação entre os alunos. Este 

programa identifica os alunos que, em cada escola, se disponibilizam 

para apoiar os seus pares, acompanhando-os no desenvolvimento das 

aprendizagens, no esclarecimento de dúvidas, na integração escolar, na 

preparação para os momentos de avaliação, entre outras atividades 

conducentes à melhoria dos resultados escolares. Não obstante, o aluno 

mentor vê a sua participação registada no seu certificado, podendo esta 

ser valorizada na sua classificação final. 

 

− Relativamente ao processo de Tutoria, denota-se a distinção do Apoio 

Tutorial Específico do Apoio Tutorial, enquadrando-se este na alínea e) 

do art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, referente ao 

Apoio Tutorial. Alinhado com as medidas seletivas que visam colmatar 

as necessidades de suporte à aprendizagem não supridas pela aplicação 

de medidas universais, este apoio implica a elaboração de um RTP. 

Enquadrado na medida preventiva e universal do art.º 8.º do Decreto-

Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, surge, num contexto informal, o 

Professor de Referência, sendo este um docente que se funda num 

elemento adulto de referência, de suporte e apoio informal em 

contexto escolar. 

 
Perante o exposto, assevera-se acerca da importância da implementação 

de um programa que contemple ações de Tutoria e de Mentoria, 

especificamente por estas se desenvolverem através do trabalho colaborativo, 

entre professores tutores e alunos e entre alunos, de forma a fomentar boas 

práticas e a minimizar situações problemáticas de natureza escolar.  Além de 

fomentar a aprendizagem personalizada e assegurar a promoção, 

 
6 https://dre.pt/application/file/a/115648907 
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acompanhamento, consolidação e recuperação das aprendizagens, segundo as 

orientações da DGEste “o modo de funcionamento das tutorias é definido pela 

escola, sendo o acompanhamento dos alunos realizado pelo professor tutor, em 

estreita ligação com o respetivo conselho de turma, em articulação com o 

programa de mentorias”(Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, 2020, 

p.10). 

Associando-se a um papel de facilitador de aprendizagens, o facto de o 

apoio ser realizado por um professor tutor/par permite estabelecer um 

contacto menos formal junto do tutorando/mentorando, propiciando uma 

maior retenção das informações e aquisição de novas competências. Neste 

contexto, refere-se o trabalho desenvolvido por Edgar Dale, com o autor a 

defender que a melhor aprendizagem é aquela em que a participação dos alunos 

é mais ativa (Silva & Muzardo, 2018). Estudos posteriores culminaram na criação 

de um cone/pirâmide de aprendizagem (Figura 1), com este a articular o 

trabalho desenvolvido por Dale, mediante a categorização das técnicas de 

ensino pela sua eficiência pedagógica na transmissão do conhecimento para o 

aluno (que incluem símbolos verbais, visuais, filmes, experiências ativas: 

debates, simulações, experimentação real) e os diferentes níveis de retenção 

da informação, isto é, pelo que os alunos fazem em oposição ao que ouvem, 

leem ou observam (Silva & Muzardo, 2018), cuja associação mais comum se 

traduz no trabalho desenvolvido por William Glasser, na década de 60.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Pirâmide de Aprendizagem 
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3. OBJETIVOS GERAIS 

No âmbito do presente projeto de intervenção, enunciam-se os seguintes 

objetivos gerais a atingir: 

− Assegurar o desenvolvimento de ações de acompanhamento, suporte e 

de integração de alunos referenciados e/ou que apresentem 

dificuldades na aquisição de conhecimentos/competências no decorrer 

dos respetivos ciclos de estudos; 

− Promover a igualdade, a qualidade das experiências de aprendizagem e 

a resolução de problemas; 

− Prevenir o abandono e o absentismo escolar, desenvolvendo as relações 

interpessoais, assim como as atitudes positivas relativamente à escola, 

professores, colegas e família; 

− Fomentar a autorregulação das aprendizagens essenciais, 

impulsionando o bem-estar e a adaptação às expectativas educativas e 

sociais; 

− Conceber ambientes de formação e de aprendizagem que estimulem o 

desenvolvimento de competências transversais, entre o professor tutor 

e entre os pares; 

− Estimular o desenvolvimento pessoal, social e cultural do aluno, 

conducentes ao desenvolvimento global, de bem-estar e promotor do 

sucesso escolar; 

− Desenvolver a literacia socio-emocional e a autodeterminação nos 

alunos; 

− Promover ambientes de aprendizagem que potenciem o 

desenvolvimento de um espírito de pertença e inclusão na escola; 

− Disseminar boas práticas e experiências de aprendizagem no âmbito do 

programa de Tutorias e de Mentorias; 

− Incrementar o sentido e o valor do trabalho voluntário (especificamente 

nas Mentorias) 

− Envolver e consciencializar a comunidade educativa acerca do papel 

interventivo e responsabilidade social que privilegie o exercício da 

cidadania; 
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− Promover o trabalho colaborativo, mediante a partilha de estratégias 

de intervenção, experiências e construção de recursos de apoio 

relevantes; 

− Construir mecanismos que contribuam para a sinergia de recursos da 

escola, dotando as práticas existentes de maior intencionalidade e 

estrutura. 

 

3.1. Objetivos específicos 

Relativamente aos objetivos específicos, destacam-se os seguintes:  

− Acompanhar e monitorizar regularmente a integração e desempenho 

dos alunos, a fim de despoletar atitudes positivas relativamente à 

escola, professores e colegas; 

− Apoiar e auxiliar os alunos em diversos tipos de problema (natureza 

escolar, pessoal, social);  

− Apoiar os alunos na aquisição de novas estratégias de aprendizagem e 

técnicas de estudo, para que estes desenvolvam rotinas de trabalho e 

capacidade de gestão do tempo; 

− Desenvolver, juntamente com os alunos e com a colaboração da 

família, um plano de estudos semanal/mensal que auxilie a regular as 

aprendizagens; 

− Auxiliar os alunos na definição do seu percurso escolar, a fim de 

estabelecer metas para alcançar o sucesso académico;  

− Analisar com os alunos os resultados escolares obtidos, procurando 

estabelecer um plano de recuperação articulado com as medidas de 

suporte à aprendizagem e inclusão escolar;  

− Mobilizar e sensibilizar os alunos de 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 

para, voluntariamente, participarem no programa de Mentorias; 



 

9 
 

− Estimular e promover nos alunos sentimentos de bem-estar pessoal, 

de colaboração e de solidariedade; 

− Envolver a família e conferir aos encarregados de educação 

responsabilidade no decurso do processo.  

 

4. ORGANOGRAMA DO PROGRAMA DE TUTORIAS E DE MENTORIAS 

 Com o intuito de clarificar as componentes basilares do projeto de 

intervenção MeuMenTo, apresenta-se seguidamente o organograma com 

indicação dos contextos de ação de cada uma das vertentes que constituem o 

programa de Tutorias e de Mentorias (Figura 2). 

 

  

Conforme exposto na Figura 2, o organograma estrutura-se em duas 

vertentes, referentes à Tutoria e Mentoria. Em ambas, verifica-se a 

implementação de diferentes ações consoante o contexto de aplicação (Formal 

e Informal).  

Figura 2: Organograma do programa de Tutorias e de Mentorias 
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Relativamente à vertente de Tutoria, verifica-se, no contexto formal, o 

Apoio Tutorial e o Apoio Tutorial Específico; no contexto informal, encontra-se 

o Professor de Referência. 

A respeito da vertente de Mentoria, no contexto formal surge a Mentoria 

Académica; enquanto que no contexto informal, ocorre a Mentoria Social, assim 

como a Mentoria Assimétrica em Sala de Aula.  

Ambas as vertentes e respetivos contextos (formal e informal) contêm 

diferentes características e objetivos específicos a atingir, sendo os mesmos 

devidamente explicitado nos subcapítulos seguintes.  

 

4.1. O papel de Tutor e de Mentor 

Apesar de desempenharem tarefas distintas, tanto o Tutor como o Mentor 

assumem o papel de facilitadores das aprendizagens, salvaguardando em si a 

dimensão pedagógica, didática e formativa. Neste sentido, e atendendo às 

características que se coadunam a cada um dos perfis, o tutor e o mentor devem 

conceber estratégias promotoras do envolvimento e interesse dos alunos.  

De acordo com as medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, em 

específico às explanadas no Artigo 8.º do Capítulo II, do Dec. Lei nº 54 de 2018, 

de 6 de julho7, enuncia-se o seguinte conjunto de aspetos a considerar: 

− Os tutores devem promover o envolvimento voluntário de outros 

docentes (quando possível), para que estes acompanhem e 

monitorizem as práticas de tutoria e também de mentoria, a fim de 

articular o trabalho desenvolvido em ambas as vertentes; 

− Tutores e mentores devem estimular a autonomia, o pensamento e 

reflexão críticos, assim como a análise conceptual dos alunos 

envolvidos, a fim de promover a participação e a melhoria das 

aprendizagens; 

− Os momentos síncronos e assíncronos entre tutores-tutorandos e 

mentores-mentorandos devem ser privilegiados (por se considerar 

uma questão cada vez mais emergente devido aos desafios atuais com 

que o contexto educativo se debate atualmente); 

 
7 https://dre.pt/home/-/dre/115652961/details/maximized 
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− Tutores e mentores devem reconhecer o seu papel na promoção do 

enriquecimento curricular face ao desenvolvimento de competências 

transversais, abrangendo igualmente a componente pró-social, 

mediante a relação com o outro, com enfoque nas rotinas de trabalho 

e métodos de estudo, na aquisição de competências inerentes à 

literacia digital, na resolução de problemas quotidianos, entre outros; 

− Tutores e mentores devem propiciar momentos que fomentem a 

troca e partilha de ideias e/ou para proceder ao esclarecimento de 

dúvidas, especificamente nas fases que antecedem os processos de 

avaliação (recomendando-se, neste âmbito, o acompanhamento 

docente). 

 

Seguidamente procede-se à apresentação detalhada de cada um dos 

componentes do programa, iniciando a mesma pela vertente de Tutoria, 

seguida pela de Mentoria. 
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APOIO TUTORIAL 

 

APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 

 

 

PROFESSOR DE REFERÊNCIA 
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5. VERTENTE DE TUTORIA 

Segundo a Direção-Geral da Educação, a tutoria consiste numa medida de 

proximidade com os alunos, cujo objetivo consiste em incrementar o 

envolvimento destes nas atividades educativas, seja através do “planeamento 

e da monitorização do seu processo de aprendizagem”, constituindo-se assim 

como um importante fator para a “autorregulação das aprendizagens, 

incrementando, desse modo, o bem-estar e a adaptação às expectativas 

académicas e sociais” (Direção-Geral da Educação, s.d.8). 

Como um processo que se estabelece através da criação de um ambiente 

de confiança entre os envolvidos, em consideração às necessidades específicas 

dos alunos, as tutorias detêm em si um conjunto de vantagens associadas, 

permitindo desenvolver competências que promovem o pensamento crítico, a 

autonomia, a metacognição e, por conseguinte, o sucesso escolar. Para que 

este processo se revele profícuo, torna-se necessário conduzir o aluno para a 

definição de objetivos, selecionando estratégias que permitam planificar, 

experienciar vários métodos e rotinas de estudo/trabalho, e a 

monitorizar/avaliar o seu percurso de aprendizagem, procedendo aos ajustes 

necessários para a conclusão efetiva e de sucesso do mesmo. 

 
Neste capítulo procede-se à apresentação da vertente inerente à tutoria, 

descrevendo-se com detalhe as particularidades dos componentes que a 

constituem, assim como o perfil dos professores e alunos que integram e 

beneficiam do Apoio Tutorial, do Apoio Tutorial Específico e do Professor de 

Referência.  

Conforme exposto na Figura 3, a divisão entre os tipos de tutoria indica a 

respetiva aplicação nos contextos formal e informal. Ainda assim, e apesar das 

suas especificidades, o enfoque recai sempre nas figuras do Professor e do 

Aluno, por serem estes os principais atores na implementação e 

operacionalização dos diferentes processos.   

 

 

 
8 https://www.dge.mec.pt/apoio-tutorial-especifico  
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Atores: Professor- Aluno 

 

Sob o intuito de favorecer uma maior compreensão acerca dos diferentes 

processos inerentes à vertente de tutoria apresenta-se, seguidamente na 

Tabela 1, os atores e medidas de seleção sob as quais se regem o Professor 

Tutor do Apoio Tutorial, assim como do Apoio Tutorial Específico, o Aluno 

Tutorando e o Professor de Referência.  

 

Tabela 1. Atores e medidas de seleção sob as quais se regem as componentes da vertente de 
Tutoria 

ATORES MEDIDAS 

Professor tutor  

(Apoio Tutorial) 

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 (aluno com RTP) 

Professor tutor  

(Apoio Tutorial Específico) 

Seletiva – Apoio Tutorial Específico – ao 

abrigo do Despacho Normativo n.º 10-

B/2018 de 6 de julho (não é necessário RTP 

para o aluno) 

Aluno (Tutorando) Universal ou Seletiva 

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 

 

Figura 3. Processos inerentes à vertente de Tutoria nos diferentes contextos de 
implementação (Formal e Informal) 
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5.1. Objetivos específicos 

Relativamente aos objetivos específicos que viabilizam e permitem 

implementar adequadamente a vertente de tutoria, foram considerados os 

seguintes: 

− Promover a inclusão e integração plenas do aluno no ambiente escolar; 

− Contribuir para a aquisição de comportamentos sociais e relacionais; 

− Desenvolver competências que contribuem para a melhoria do sucesso 

escolar; 

− Aumentar a motivação e a responsabilização do aluno no processo de 

ensino-aprendizagem, bem como o desenvolvimento de competências 

transversais, de valores sociais e atitudes mais harmoniosas/positivas; 

− Alertar e consciencializar o aluno para as questões sociais e humanas, 

atendendo às necessidades e exigências contemporâneas. 

 
Relativamente ao papel do professor tutor, e de modo geral, enunciam-se 

como características essenciais: 

− Servir de modelo; 

− Ensinar a planificar; 

− Promover o contacto do aluno com diferentes métodos de estudo; 

− Criar situações claras de monitorização, para que o aluno reconheça 

progressos e dificuldades; 

− Favorecer uma atitude reflexiva para que o aluno identifique novas 

estratégias que auxiliem a ultrapassar as dificuldades; 

− Ensinar a avaliar. 

 

5.2. Apoio Tutorial 

5.2.1. Professor tutor do Apoio Tutorial 

  

 

 

 

Elemento que, em contexto escolar, se define como uma figura de suporte 

e apoio para uma integração e inclusão saudáveis e proativas em contexto 

escolar. 
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5.2.1.1. Perfil do professor tutor 

Para desempenhar funções como tutor, é aconselhável que o professor 

detenha um conjunto de competências com as seguintes características:  

− Possuir conhecimentos acerca dos objetivos específicos da tarefa de 

tutoria e os compromissos que o seu exercício acarreta;  

− Forte capacidade para negociar e mediar diferentes situações e 

conflitos, assim como para trabalhar em equipa; 

− Capacidade para estabelecer relações e envolver os alunos, família e 

restante comunidade educativa no processo educativo; 

− Promover o contacto do aluno com diferentes métodos/estratégias de 

estudo (ensinando a planificar e a criar hábitos e rotinas de trabalho 

que potenciem o sucesso escolar); 

− Identificar necessidades e possíveis respostas para as mesmas 

(referentes à relação tutor-tutorando, grupo-turma e exteriores à 

escola); 

− Não abdicar do que considera importante para o desenvolvimento 

adequado do percurso escolar do tutorando;  

− Criar situações de monitorização e favorecer uma atitude reflexiva 

para que o aluno identifique progressos e estratégias para as 

ultrapassar; 

− Ser acessível, flexível e persistente, com discurso e práticas 

coerentes. 

 

5.2.1.2.  Competências/Funções 

A respeito das competências/funções a desempenhar pelo professor tutor 

do Apoio Tutorial, enunciam-se as seguintes: 

− Acompanhar, de forma individualizada e ao longo do ano letivo, o 

processo educativo de um grupo restrito de alunos (no máximo 3); 

− Facilitar a inclusão dos alunos na escola e na turma fomentando a 

participação destes nas diversas atividades educativas; 
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− Contribuir para o sucesso escolar dos alunos atendendo ao projeto 

educativo do AEFCPS; 

− Aconselhar, orientar o estudo e as tarefas escolares; 

− Articular informações 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, motivação e valorização das suas capacidades; 

− Cooperar com os professores que lecionam as disciplinas em que os 

alunos revelam maior dificuldade, mediante a definição e 

implementação de atividades de apoio à recuperação. 

 

5.2.2. Aluno tutorando do Apoio Tutorial 

 

 

 

 

5.2.2.1. Perfil do aluno tutorando 

O perfil do aluno tutorando converge com as seguintes características: 

− Aluno com dificuldades de orientação e integração com os colegas, na 

turma e/ou escola; 

− Evidencia lacunas na aquisição das aprendizagens essenciais; 

− Revela insegurança, baixa autoestima, não valoriza ou reconhece as 

suas potencialidades; 

− Demonstra ausência de hábitos de estudo e rotinas de trabalho; 

− Aluno com tendência para o desenvolvimento de comportamentos 

perturbadores; 

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

Aluno cujas medidas universais se demonstraram insuficientes e que 

necessita do apoio e acompanhamento de um professor para implementar 

medidas no desenvolvimento de competências necessárias e adequadas à 

promoção do sucesso escolar. 
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− Aluno cujo ambiente familiar se encontra/aparenta ser 

desestruturado (incluem-se igualmente os alunos referenciados pela 

CPCJ); 

− Aluno desmotivado e/ou com interesses divergentes dos escolares. 

 

5.2.3. Estratégias de implementação. 

A implementação efetiva e de sucesso do Apoio Tutorial na escola, requer 

o desenvolvimento de um conjunto de ações e de estratégias, atendendo às 

diferentes necessidades, agentes e recursos.  Tais estratégias apresentam-se, 

seguidamente na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Estratégias de implementação para o Apoio Tutorial 

APOIO TUTORIAL 

O QUÊ? QUEM? COMO? 

Levantamento de necessidades Conselho de Turma Formulário criado pelo 

Coordenador dos Apoios 

Tutoriais 

Seleção de Professor do Apoio 

Tutorial 

Coordenador dos Apoios 

Tutoriais 

Bolsa de Professores (indicada 

pela Direção da Escola) 

Emparelhamento (Match) Coordenador dos Apoios Tutoriais suportados por informações 

provenientes dos Diretores de Turma ou Titulares de Turma 

Plano de Ação Tutorial:  

- definição de objetivos 

Tutor, Tutorando e Família Diretrizes definidas pelo 

Coordenador dos Apoios 

Tutoriais 

Monitorização  

Coordenador dos Apoios 

Tutoriais 

De acordo com o definido no 

Plano de Ação Tutorial 

Avaliação do programa Relatório Anual + Formulário de 

Autoavaliação das atividades 

desenvolvidas 

 

5.3. Apoio Tutorial Específico 

5.3.1. Professor tutor do Apoio Tutorial Específico 

 

 

Professor a quem é disponibilizado crédito horário para acompanhamento do 

processo educativo de um grupo de alunos (máximo 10), pertencentes ao 2.º e 

3.º ciclos do ensino básico, que tenham ficado retidos pelo menos duas vezes 

no seu percurso escolar, ou que não tenham transitado no ano letivo 2019/2020. 
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5.3.1.1. Perfil do professor tutor do Apoio Tutorial Específico 

De acordo com a legislação em vigor, o tutor do Apoio Tutorial Específico 

é o professor designado e a quem foi disponibilizado crédito horário, face à 

distribuição de serviço efetuada (não obstante, deverá conter igualmente as 

características já enunciadas no perfil do professor tutor do Apoio Tutorial).  

 

5.3.1.2. Competências / Funções  

Similares às já enunciadas no referente ao Apoio Tutorial, as 

competências/funções a desempenhar pelo professor tutor do Apoio Tutorial 

Específico contemplam igualmente as mencionadas na legislação em vigor (n.º 

5, do art.º 12, do Despacho Normativo n.º 10-B de 6 de julho de 2018), 

nomeadamente: 

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.” 

 
De acordo com as orientações disponibilizadas pela DGEste referentes ao 

ano letivo 2020/2021, compete ainda ao professor tutor do Apoio Tutorial 

Específico, realizar um relatório de avaliação trimestral de implementação da 

medida.  

 



 

20 
 

5.3.2. Perfil do aluno tutorando do Apoio Tutorial Específico9 

 

 

 

5.3.3. Estratégias de implementação 

A implementação efetiva e de sucesso do Apoio Tutorial Específico na 

escola, requer o desenvolvimento de um conjunto de ações e de estratégias, 

atendendo às diferentes necessidades, agentes e recursos.  Tais estratégias 

apresentam-se, seguidamente na Tabela 3.   

 

Tabela 3. Estratégias de implementação para o Apoio Tutorial Específico 

 

 

 
9 No ano letivo 2020/2021, e excepcionalmente, são abrangidos pelo Apoio Tutorial Específico, os alunos 
de 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário que não transitaram em 2019/2020.  

 

APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 

O QUÊ? QUEM? COMO? 

Levantamento de necessidades Conselho de Turma Formulário criado pelo 

Coordenador dos Apoios 

Tutoriais 

Seleção de Professor do Apoio 

Tutorial Específico 

Coordenador dos Apoios 

Tutoriais 

Professores com formação 

específica (indicados pela 

Direção da Escola) 

Emparelhamento (Match) Coordenador dos Apoios Tutoriais suportados por informações 

provenientes dos Diretores de Turma ou Titulares de Turma 

Plano de Ação Tutorial:  

- definição de objetivos 

Tutor, Tutorando e Família Documento específico para o 

efeito 

Monitorização Apresentação (por parte do 

tutor) de um relatório 

trimestral ao Coordenador 

dos Apoios Tutoriais 

  

Relatório trimestral (a definir 

pelo Coordenador dos Apoios 

Tutoriais) 

Avaliação do projeto Conselho Pedagógico Relatório Anual + Formulário de 

Autoavaliação das atividades 

desenvolvidas 

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

percurso escolar, tenha ficado retido pelo menos duas vezes ou não tenha 

transitado no ano letivo 2019/2020. 
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5.4. Professor de Referência  

 

 

 

 

 

5.4.1. Perfil do Professor de Referência 

O perfil do Professor de Referência deve contemplar as seguintes 

características: 

− Revela empatia, com capacidade de escuta ativa e relacional; 

− Demonstra disponibilidade para acolher o outro de forma informal; 

− Reconhece e valida os pontos fortes do aluno; 

− Comunica expectativas e crenças positivas, contribuindo para uma 

imagem melhorada e investida do aluno sobre si; 

− Motiva o aluno a estabelecer metas e objetivos; 

− Evidência capacidades interpessoais relacionadas com a comunicação, 

flexibilidade e perseverança; 

− Revela motivação para trabalhar com o aluno (pelo que esta é uma 

tarefa morosa e exigente, quer em termos temporais como de 

disponibilidade). 

 

5.4.1.2. Competências / Funções 

Para desempenhar as suas funções com qualidade e proficiência, o 

Professor de Referência deverá manter com o aluno uma relação de escuta e 

de suporte, pautada por um contacto informal o mais frequente possível (no 

mínimo semanal). 

 

 

 

 

 

Figura informal que estabelece com o aluno uma relação de proximidade 

com intuito de se tornar, para o aluno em questão, uma figura adulta de 

referência. O professor 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. 
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5.5. Aluno de Referência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1. Estratégias de implementação 

A implementação efetiva e de sucesso do Professor de Referência na 

escola, requer o desenvolvimento de um conjunto de ações e de estratégias, 

atendendo às diferentes necessidades, agentes e recursos.  Tais estratégias 

apresentam-se, seguidamente na Tabela 4.   

 
Tabela 4. Estratégias de implementação para o Professor de Referência 

PROFESSOR DE REFERÊNCIA  

O QUÊ? QUEM? COMO? 

Levantamento de 

necessidades 

Diretores de Turma/ 

Titulares de Turma 

Formulário criado no Google 

Forms 

Seleção de Professores de 

referência 

O aluno seleciona mediante 

entrevista realizada pelo 

SPO 

Entrevista semiestruturada 

Emparelhamento (Match) SPO Grelha de Match 

Termos de concordância do 

professor 

Monitorização Conselho de Turma + SPO Formulário ou outros 

instrumentos de recolha de 

dados (formal e informal) 

Avaliação do projeto SPO Parecer disponibilizado à 

Direção da Escola acerca dos 

resultados do projeto 

 

5.6. Operacionalização do programa de Tutorias 

Expostos cada um dos processos que constituem a vertente de Tutoria, 

torna-se necessário definir o modo como o programa será operacionalizado, a 

fim de serem alcançados os objetivos definidos para o mesmo. Deste modo, 

Aluno que não encontra na sua vida, ou encontre de forma comprometida 
ou fragilizada, figuras adultas de referência que interiorize enquanto 
modelos positivos. 
 
O aluno pode ainda evidenciar as seguintes características: 
- Necessidade de escuta ativa; 
- Validação e descoberta dos seus pontos fortes; 
- Criação de crenças e expectativas de autoeficácia. 
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optou-se por efetuar uma divisão dos principais procedimentos a realizar no 

decurso do ano letivo: 

− No início do ano letivo deverá efetuar-se um diagnóstico da situação 

de cada aluno, realizado, preferencialmente em reunião inicial e em 

sede de Conselho de Turma: 

i. Esta reunião servirá para auscultar os professores acerca das suas 

perceções perante os interesses, motivações, integração no 

grupo-turma, história de vida, necessidades educativas, 

identificação do estilo de aprendizagem e demais necessidades 

dos alunos que necessitem de Apoio Tutorial. A estratégia a 

desenvolver nas sessões de trabalho para o(s) aluno(s) deverá 

ajustar-se o máximo possível às características e lacunas 

evidenciadas; 

− Ao longo do ano letivo e especificamente no Apoio Tutorial 

Específico, deverá elaborar-se um registo trimestral em documento 

próprio, referente ao trabalho desenvolvido para cada uma das etapas 

do respetivo ciclo. Este documento deverá ficar disponível online para 

facilitar o acesso e consulta por parte dos responsáveis/coordenadores 

do programa, diretores de turma, professores da turma, alunos e 

encarregados de educação (dos alunos envolvidos); 

− No final do ano letivo, torna-se necessário proceder à avaliação 

integral do trabalho desenvolvido. Esta avaliação, a realizar em sede 

de Conselho Pedagógico, deverá conter todas as evidências recolhidas 

no decurso do processo de tutoria, assim como os demais contributos 

fornecidos pelos intervenientes aquando da monitorização do 

programa; 

− O programa de Tutorias inicia após a reunião dos professores tutores 

juntamente com o Coordenador dos Apoios Tutoriais e Coordenador do 

Projeto. Seguidamente, ocorre uma reunião entre o professor tutor e 

o Diretor de Turma; 

− Os horários das turmas com alunos em situação de tutoria devem 

prever tempos comuns para a intervenção do professor tutor; 
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− O processo de monitorização/avaliação (durante o ano letivo) ocorre 

através da articulação regular entre o professor tutor, o Diretor de 

Turma e professores do Conselho de Turma; 

− A monitorização e avaliação finais do trabalho realizado no âmbito do 

programa de Tutorias é um processo efetuado pelo Conselho 

Pedagógico, devendo este conter na sua posse o relatório anual 

realizado pelo Coordenador dos Apoios Tutoriais (com evidências 

acerca do trabalho realizado) (em consonância com o Ponto 13 das 

orientações da DGEste para o ano letivo 2020/2021). 

− Relativamente ao Apoio Tutorial Específico, visto que a sinalização 

decorre da aplicação dos normativos/legislação em vigor, os alunos 

(especificamente os que são menores de idade) não têm de recolher, 

junto dos Encarregados de Autorização, as respetivas autorizações 

para integrar o programa.  

 

 



 

 

 

 

 
 

Vertente de 

Mentoria 

 
 

 

MENTORIA ACADÉMICA 

 

MENTORIA SOCIAL 

 

 

MENTORIA ASSIMÉTRICA EM SALA DE AULA 
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6. VERTENTE DE MENTORIA 

Como uma medida de intervenção social e preventiva, através da Mentoria 

torna-se possível estabelecer relações interpessoais em diferentes domínios 

(emocional, comportamental e académico), que estimulam a colaboração entre 

os alunos, assim como o desenvolvimento de importantes competências que 

visam melhorar as aprendizagens. Esta intervenção realiza-se junto dos alunos 

que apresentam dificuldades específicas, tanto no que respeita a 

aquisição/retenção das aprendizagens, como no domínio social, face à ausência 

de valores pessoais e emocionais de referência, assim como a 

inclusão/integração adequadas na escola/comunidade educativa. Este 

acompanhamento pode ser realizado por alunos com bom aproveitamento 

nessas áreas ou de outro nível de escolaridade (Ministério da Educação, 2020).  

Depreende-se assim, que os programas de Mentorias podem ter um 

impacto bastante positivo na aquisição das competências sociais, cognitivas e 

no desenvolvimento dos jovens envolvidos (Rhodes & DuBois, 2008). O vínculo 

estabelecido com o mentor gera inúmeras vantagens para o mentorando, face 

à capacitação de competências que lhe permitem i) contactar com novas formas 

de resolver/solucionar problemas, ii) tomar decisões responsáveis e 

conscientes, iii) criar rotinas e métodos de trabalho mais eficazes, e iv) de se 

relacionar com o outro, promovendo assim um positivo impacto no 

desenvolvimento pessoal e académico dos alunos. Tais vantagens refletem-se 

igualmente no mentor, tanto no âmbito de consolidação das 

aprendizagens/competências já adquiridas, como no processo de relação com 

o outro. Não obstante, o mentor assiste à valorização da sua classificação final, 

mediante o registo de participação no programa de Mentorias no certificado do 

aluno.  

Finda esta pequena contextualização, procede-se à apresentação da 

vertente de Mentoria, descrevendo-se com detalhe as características e perfis 

dos seus componentes (Mentoria Académica, Mentoria Social e Mentoria 

Assimétrica em Sala de Aula), assim como as estratégias e procedimentos 

adotados para a implementação do programa.  

Conforme se observa na Figura 4, e semelhante ao descrito na vertente de 

Tutoria, a divisão entre os diferentes tipos de Mentorias indica a respetiva 
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aplicação nos contextos formal e informal. Apesar das suas especificidades, o 

enfoque recai principalmente na figura dos Alunos, por serem estes os principais 

atores na implementação e operacionalização destes processos, ainda que os 

professores auxiliem no funcionamento/operacionalização dos mesmos.   

 

Atores: Aluno- Aluno 

 

Favorecendo o entendimento acerca dos diferentes processos inerentes à 

vertente de Mentoria, apresenta-se, seguidamente na Tabela 5, os atores e 

medidas de seleção pelas quais se sustentam a Mentoria Académica, a Mentoria 

Social e a Mentoria Assimétrica em sala de aula.  

 

Tabela 5. Atores e medidas de seleção sob as quais se regem as componentes da vertente de 
Mentoria 

 

 

 

ATORES MEDIDAS 

Mentor Académico  

Universais, de acordo com as 

Orientações da DGEstE para a 

organização do ano letivo 2020/2021. 

Mentor Social 

Cooperação Assimétrica em Sala de 

Aula 

Mentorando 

Figura 4.  Processos inerentes à vertente de Mentoria nos diferentes contextos de 
implementação (Formal e Informal) 
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6.1. Objetivos específicos 

Relativamente aos objetivos específicos que viabilizam a adequada 

implementação da vertente de Mentoria, consideram-se os seguintes: 

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

− Identificar/valorizar pontos fortes do aluno; 

− Envolver os alunos num processo de acolhimento a outros alunos; 

− Potenciar práticas de suporte interpares, de âmbito relacional/social 

e/ou académico; 

− Reforçar competências dentro e fora do espaço de aprendizagem (e 

não apenas na sala de aula); 

− Desenvolver práticas de acolhimento e inclusão entre os alunos; 

− Orientar métodos de estudo e de gestão do tempo; 

− Despertar o gosto pelo conhecimento; 

− Fomentar a autoconfiança e a autonomia; 

− Desenvolver o sentido de responsabilidade; 

− Incentivar a autorregulação; 

− Encorajar a compreensão e o respeito pela diferença. 

 
Relativamente ao mentor, e de modo geral, enunciam-se como características 

essenciais: 

− Sentido de responsabilidade e boa capacidade de comunicação; 

− Domínio dos conhecimentos/competências nas áreas de necessidade 

do mentorando; 

− Disponibilidade para apoiar os seu pares nas seguintes ações: 

i. Desenvolvimento das aprendizagens; 

ii. Esclarecimento de dúvidas;  

iii. Integração escolar; 

iv. Preparação para os momentos de avaliação; 

v. Atividades conducentes à melhoria dos resultados escolares. 
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6.2. Mentoria Académica 

6.2.1. Aluno mentor 

 

 

 

6.2.1.1. Perfil do aluno mentor 

Assumem-se como caraterísticas adequadas ao perfil do aluno mentor 

académico as seguintes:  

− Domina e aplica com destreza conceitos académicos, na 

área/disciplina em que se disponibiliza a ajudar; 

− Revela adequada capacidade de comunicação na transmissão de 

conhecimentos; 

− Compreende a dificuldade do outro e explica adequadamente os 

conteúdos/matérias a trabalhar; 

− Demonstra habilidades para ajudar o outro a adquirir conhecimentos 

(seja através da criação de métodos de estudo, de pesquisa, de 

organização de conteúdos), e a manter o foco na tarefa; 

− É organizado e constrói rotinas de trabalho eficazes; 

− Demonstra facilidade em estabelecer empatia com o outro; 

− Revela firmeza e capacidade para motivar os outros nos momentos de 

maior distração/desmotivação. 

 

6.2.2. Aluno que beneficia da Mentoria Académica 

 

 

6.2.2.1. Perfil do aluno que beneficia da Mentoria Académica 

O perfil do aluno que beneficia da Mentoria Académica conflui com as 

seguintes características: 

Aluno do mesmo ano de escolaridade ou de ano superior que, de forma 

voluntária, se disponibiliza para prestar apoio académico a outro colega, em 

horário pré-estabelecido. 

Aluno em risco ou em situação efetiva de insucesso académico. 
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− Manifesta fragilidade nos métodos e hábitos de estudo; 

− Evidencia fragilidades/dificuldades no domínio das aprendizagens 

essenciais e aplicação de competências transversais; 

− Necessita de apoio na orientação das atividades a realizar; 

− Revela falta de autonomia e motivação para os estudos. 

 

6.2.3. Estratégias de implementação 

A implementação efetiva e de sucesso da Mentoria Académica, requer o 

desenvolvimento de um conjunto de ações e de estratégias, atendendo às 

diferentes necessidades, agentes e recursos.  Tais estratégias apresentam-se, 

seguidamente na Tabela 6.  

 

Tabela 6. Estratégias de implementação para a Mentoria Académica 

MENTORIA ACADÉMICA  

O QUÊ? QUEM? COMO? 

Despertar para o 
projeto/curiosidade 
- Vídeo 
- Questões soltas 

Clube de Multimédia 
Coordenador do Projeto/ 

Equipa 

MediaLab 
Professor do Clube de Multimédia 

+ Técnico de Multimédia 

Criação da “Bolsa” de Mentores 
- Inscrição 
- Entrevista (4/5 questões) 
- Organização por disciplinas/áreas 
de competência 

Titulares de Turma / Diretor de 
Turma + Coordenador de 

Estabelecimento (na Escola 
sede o professor responsável é 
o Coordenador das Mentorias) 

Formulário de inscrição criado 
especificamente para o efeito 

 
Checklist de apoio (com os linhas 

orientadoras) para aplicar na 
entrevista 

Capacitação de Mentores 
- Atividades e dinâmicas 

 
Coordenador dos Diretores de 

Turma; Coordenador das 
Mentorias 

Coordenador do Projeto 

-Auscultação de possíveis 
interessados (voluntários), 

mediante o preenchimento do 
formulário 

Emparelhamento (Match) Grelha de Match elaborada pelo 
Coordenador do Projeto e 
Coordenador das Mentorias 

Definição de objetivos Mentor, mentorando com apoio 
do Coordenador das Mentorias 
em articulação com as famílias 

dos alunos envolvidos 

Banco de recursos de Materiais: 
conteúdos programáticos a 

trabalhar  

Duração da Mentoria Coordenador dos Diretores de 
Turma; Coordenador das 

Mentorias 
Coordenador do Projeto 

Planificação/ Calendário 
formulado especificamente para 

o efeito 

Monitorização  
Coordenador das Mentorias 

Coordenador do Projeto 
Biblioteca escolar 

Plano de monitorização elaborado 
especificamente para o efeito 

(com base no calendário definido) 

Avaliação do programa 
- Avaliação do grau de satisfação 
dos envolvidos; 
- Taxa de utilização dos recursos; 
- Capacidade de resolução dos 
constrangimentos 
- Síntese (auto)avaliativa 

Relatório anual 
Inquéritos de avaliação das 

Mentorias (mentores; 
mentorandos) 
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6.3. Mentoria Social “Sou o Amigo Cool” 

 

 

 

 

6.3.1. Aluno mentor Cool 

 

 

 

6.3.1.1. Perfil do aluno mentor Cool 

− Revela espírito de entreajuda e de cooperação; 

− Detém consciência da sua responsabilidade no desenvolvimento 

académico e pessoal do outro; 

− Revela empatia e sensibilidade na compreensão do outro e das suas 

dificuldades; 

− Demonstra satisfação no apoio/auxílio ao outro; 

− Reconhece e respeita as características individuais de cada um; 

− Manifesta proatividade e autoconfiança, visando o crescimento 

conjunto; 

− Assume-se como um agente facilitador da aceitação/inclusão do aluno 

em contexto escolar; 

− Apoia e acompanha o colega em momentos de interação informal. 

 

6.3.2. Aluno que beneficia da Mentoria Social 

 

 

 

 

 

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

voluntariamente para apoiar um par, do mesmo ano de escolaridade ou 

inferior, a desenvolver competências ao nível sócio pessoal e emocional. 

Aluno que se disponibiliza voluntariamente para apoiar um par, do mesmo 

ano de escolaridade ou inferior, a desenvolver competências ao nível sócio 

pessoal e emocional, com contributos para o seu bem-estar e inclusão. 

 

Aluno que manifesta fragilidades na aquisição/aplicação de competências 

sócio pessoais e emocionais e que colocam em risco a inclusão/integração 

plenas na escola e comunidade educativa. 

Podem beneficiar deste tipo de mentoria, os alunos que demonstrem 

interesses, assim como os que apresentem carências invisíveis (mesmo que 

não tenham sido sinalizados pelos professores). Neste âmbito, incluem-se os 

alunos cujo ambiente familiar se encontra desestruturado (problemas de 

relacionamento com os pais; dificuldades económicas, entre outros). 
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6.3.2.1. Perfil do Aluno que beneficia de Mentoria Social 

− Apresenta dificuldades de inclusão e/ou interação social; 

− Revela comportamentos desajustados; 

− Demonstra interesses divergentes dos escolares; 

− Apresenta fragilidades ao nível de cuidado pessoal (higiene pessoal); 

carências invisíveis, como ambiente familiar desestruturado, 

problemas de relacionamento com os pais; dificuldades económicas, 

entre outros); 

− Necessita de desenvolver segurança em si, de forma a investir, confiar 

e a colaborar com o outro. 

 

6.4. Mentoria Assimétrica em Sala de Aula 

 

 

 

Ambas as características dos perfis de mentor e de mentorando da 

Mentoria Assimétrica em Sala de Aula são similares às indicadas na Mentoria 

Social. No entanto, considera-se pertinente analisar as pequenas diferenças 

entre os dois tipos de mentoria. Enquanto na Mentoria Social o enfoque recai 

na componente social, mediante a transmissão e auxílio no desenvolvimento de 

valores pessoais e emocionais; na Mentoria Assimétrica em Sala de Aula a sua 

aplicação, além de ser definida no espaço e tempo por cada professor que 

procede à respetiva implementação, tem como objetivo promover a 

colaboração entre todos os alunos em contexto de sala de aula (ou noutros 

espaços onde ocorrem as aprendizagens). Não obstante, deve ser ressalvado 

junto de todos os alunos que os papéis são dinâmicos e alternam consoante a 

competência trabalhada. Neste tipo de mentoria deverá procurar-se, ao longo 

do ano letivo, que pelo menos uma vez, todos os alunos possam desenvolver 

cada um dos papéis de mentor e de mentorando. 

 

Apoio interpares em sala de aula, no qual um aluno que já domina o 

conceito/competência e respetiva aplicação, apoia outro aluno que ainda 

não domina e/ou aplica fragilmente o conceito/competência trabalhada 

(cooperação assimétrica). 
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6.4.1. Estratégias de implementação 

A implementação efetiva e de sucesso da Mentoria Social e Assimétrica 

em Sala de Aula requer o desenvolvimento de um conjunto de ações e de 

estratégias, atendendo às diferentes necessidades, agentes e recursos.  Tais 

estratégias apresentam-se na Tabela 7.  

 

Tabela 7. Estratégias de implementação para a Mentoria Social e Assimétrica em Sala de Aula 

 
MENTORIA SOCIAL E ASSIMÉTRICA EM SALA DE AULA 

O QUÊ? QUEM? COMO? 

Despertar para o 
projeto/curiosidade 
- Estratégias de divulgação do 
programa (Vídeos; Poster/Flyer) 

Clube de Multimédia 
Coordenador das Mentorias 

Coordenador do Projeto 

MediaLab 
Professor do Clube de 

Multimédia + Técnico de 
Multimédia 

Criação da “Bolsa” de 
Mentores 
- Inscrição 
- Entrevista (4/5 questões) 
- Organização por 
disciplinas/áreas de 
competência 

Titular de Turma / Diretor 
de Turma + Coordenador do 
Estabelecimento (na escola 

sede, o professor 
responsável é o Coordenador 

das Mentorias) 

Formulário de inscrição criado 
especificamente para o efeito 

 
Checklist de apoio (com os 
linhas orientadoras) para 

aplicar na entrevista 

Capacitação de Mentores 
- Atividades e dinâmicas 

Equipa de Educação Física 
H2O 

Coordenador das Mentorias 
Coordenador do Projeto 

Outros a identificar 

Voluntários 
Equipa de Coordenação 

Coordenadores de 
Estabelecimento 

Emparelhamento (Match) Coordenador dos Diretores 
de Turma 

Coordenador das Mentorias 

Grelha de Match elaborada 
pelo Coordenador das 

Mentorias e Coordenador do 
Projeto 

Definição de objetivos Mentor, mentorando com 
suporte do Coordenador das 
Mentorias e em articulação 

com a família 

Banco de recursos de 
Materiais: conteúdos 

programáticos a trabalhar 

Duração da Mentoria Coordenador dos Diretores 
de Turma; Coordenador das 

Mentorias 
Coordenador do Projeto 

Planificação/ Calendário 
formulado especificamente 

para o efeito 

Monitorização  
 

Coordenador das Mentorias 
Coordenador do Projeto 

Biblioteca escolar 

Plano de Monitorização 
elaborado especificamente 
para o efeito (com base no 

calendário definido) 

Avaliação do programa 
- Avaliação do grau de 
satisfação dos envolvidos; 
- Taxa de utilização dos 
recursos; 
- Capacidade de resolução dos 
constrangimentos 
- Síntese (auto)avaliativa  

Relatório Anual 
Inquéritos de avaliação das 

Mentorias (mentores; 
mentorandos) 
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6.5. Recrutamento e seleção de mentores e mentorandos  

6.5.1. Mentores 

Como um processo que depende, essencialmente, dos alunos, o 

recrutamento para mentores realiza-se através de duas formas: 

− Recomendação dos professores, em consideração às características 

académicas e pessoais dos alunos;  

− Apresentação de candidaturas espontâneas pelos alunos, mediante o 

preenchimento do formulário de candidatura específico (para ficar 

disponível na Biblioteca) (Anexo A).  

A inscrição para mentores decorre após a divulgação do programa junto 

das turmas, regendo-se pela calendarização estipulada para o efeito. Após a 

análise aos perfis sugeridos pelos professores e/ou às candidaturas espontâneas 

efetuadas, procede-se à realização de uma pequena entrevista aos alunos 

selecionados. Sob a responsabilidade do Diretor de Turma e/ou Coordenador 

das Mentorias, a entrevista deverá conter um conjunto de questões (entre 

quatro a cinco) que permitam aferir as competência do aluno e verificar se 

detém, efetivamente, o perfil adequado para se tornar mentor. 

No sentido de fornecer linhas de orientação no decorrer deste processo, 

os agentes responsáveis pela entrevista (Diretor de Turma e/ou Coordenador 

das Mentorias) deverão formular questões que visem a identificação dos 

seguintes aspetos: 

− Demonstra motivação e disponibilidade para participar no programa 

como mentor; 

− Apresenta (preferencialmente) resultados escolares satisfatórios e/ou 

muito satisfatórios; 

− Apresenta forte capacidade de comunicação, expressando-se com 

clareza e com sentido de responsabilidade; 

− Demonstra ser organizado, flexível, paciente e perseverante; 

− Revela competências de cidadania, responsabilidade, respeito (por si 

próprio e pelo outro) e de cooperação. 

A correspondência a este conjunto de aspetos irá determinar se o aluno 

reúne as condições e competências necessárias para desempenhar funções 
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como mentor. Prevê-se disponibilizar uma checklist de apoio, com linhas de 

orientação relacionadas com os critérios enunciados, para facilitar o processo 

de seleção.  

Atendendo que a maior parte dos alunos do AEFCPS são menores de idade, 

no caso dos que se inscreverem e forem selecionados para mentores, deverão 

entregar aos Diretores de Turma a respetiva autorização dos Encarregados de 

Educação, disponibilizada no formulário de candidatura espontânea (Anexo A) 

para participação no programa. Posteriormente, os Diretores de Turma 

entregam o formulário, devidamente preenchido e assinado, ao Coordenador 

das Mentorias. 

A seleção dos mentores deverá efetuar-se, preferencialmente, por 

ano/turma, por se considerar como um meio facilitador na formação de pares. 

Deste modo, constitui-se assim uma “Bolsa de Mentores”, até à atribuição de 

mentorandos para os mentores selecionados. Após a constituição da “bolsa”, e 

com o intuito de uniformizar as estratégias de atuação, prevê-se a realização 

de uma pequena formação (presencial e/ou online), sobre o papel e o que 

representa o mentor na vida escolar e pessoal do mentorando, com o intuito de 

disponibilizar informações claras e conscientes sobre os procedimentos a adotar 

nas sessões de Mentoria.  

Recomenda-se a sensibilização/construção do impacto da mentoria nos 

alunos mentores, na medida em que ao estarem a ajudar os colegas a aprender, 

também eles aprendem a criar/consolidar estratégias metacognitivas face à 

consciencialização acerca das suas dificuldades e saberes. Deste modo, 

reúnem-se as condições para que o trabalho e funções a desempenhar se 

adequem às realidades em questão e se pautem pelo rigor e eficácia.   

No decorrer do processo de mentoria, importa referir que os mentores 

podem, em qualquer momento, procurar auxílio junto da equipa de 

coordenação e Diretores de Turma.  

 

6.5.2. Mentorandos 

Relativamente aos mentorandos, enunciam-se as seguintes características 

prioritárias a considerar no processo de seleção: 
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− Alunos com classificações baixas no final do ano letivo 2019/2020; 

− Alunos com insucesso escolar às disciplinas de Matemática e 

Português;  

− Alunos com dificuldades de aprendizagem decorrentes de mudanças 

de contexto familiar, de âmbito escolar, de natureza geográfica e/ou 

cultural; 

− Alunos migrantes e/ou recém-chegados ao sistema educativo 

português cuja língua materna oficial não seja o português;  

− Alunos com dificuldades no contacto e acompanhamento das 

atividades promovidas pelo AEFCPS no ano letivo 2019/2020, em 

específico na modalidade de ensino a distância (devido à ausência de 

equipamentos, rede de internet, baixa literacia digital, entre outras). 

 
Os professores que sinalizarem este tipo de características nos alunos 

devem reportar a situação aos Diretores de Turma que, por sua vez, terão de 

analisar se o aluno beneficia com a mentoria. Posteriormente, e em articulação 

com o Coordenador dos Diretores de Turma, procede-se ao preenchimento de 

um formulário para pedido de mentoria (devendo este ser preenchido 

conjuntamente com o possível mentorando). Neste âmbito, importa auscultar 

o possível aluno mentorando, para que este entenda o processo de mentorias, 

os diversos papéis dos agentes envolvidos, e também para questionar acerca da 

sua recetividade em participar no programa (atendendo que este processo não 

é obrigatório). Deste modo, espera-se elucidar o aluno para o entendimento 

acerca da forma como pode beneficiar deste acompanhamento e melhorar as 

suas aprendizagens e valores sociais. 

Após a análise aos formulários e mediante a aceitação de participação no 

programa pelos alunos mentorandos, o Diretor de Turma e respetivo 

Coordenador procedem à atribuição do mentor, recorrendo para o efeito à Bolsa 

de Mentores.  

Findo este processo os Diretores de turma dos alunos mentores e 

mentorandos, procedem ao agendamento de uma sessão conjunta (com a 

presença dos quatro no caso dos Diretores de Turma serem diferentes) para que 

os alunos reúnam e conversem um pouco acerca dos conteúdos a trabalhar e a 
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forma como serão implementadas as estratégias de trabalho (com os Diretores 

de Turma a supervisionar). Nas sessões seguintes, já não é necessária a 

presença dos Diretores de Turma, no entanto, terá que existir uma 

monitorização e acompanhamento atentos por parte de um responsável (sendo 

neste âmbito que a Biblioteca assume um importante papel). 

 

6.6. Operacionalização do programa de Mentorias 

− No decorrer do primeiro semestre, e após a interrupção intercalar 

deverá realizar-se uma reunião entre os Diretores de Turma, com o 

intuito de efetuar um diagnóstico da situação dos alunos que irão 

beneficiar do programa de Mentorias.   

i. Esta reunião servirá para auscultar os professores acerca das suas 

perceções acerca dos alunos-alvo a integrar o programa de 

Mentorias, bem como para sinalizar aqueles cujas características 

confluem com as enunciadas para desempenhar o papel de 

mentor e mentorando. Deste modo, os professores podem 

iniciar, numa primeira fase, o contacto e sensibilizar os alunos 

para aderirem ao programa. Neste âmbito, devem ser 

considerados aspetos que envolvem os interesses, motivações, 

integração no grupo-turma, história de vida, necessidades 

educativas, identificação do estilo de aprendizagem, e demais 

necessidades dos alunos-alvo que irão beneficiar das Mentorias.  

A estratégia a desenvolver nas sessões de trabalho para o(s) 

aluno(s) deverá ajustar-se o máximo possível às características e 

lacunas evidenciadas; 

− Ao longo do ano letivo, as sessões e o trabalho desenvolvido entre 

mentor e mentorando deverão ser alvo de monitorização, mediante o 

registo em documento próprio (Plano de Monitorização), por parte dos 

responsáveis pelo processo de monitorização (Coordenadores das 

Mentorias e do Projeto). O documento deverá ficar disponível online 

para facilitar o acesso e consulta por parte dos 

responsáveis/coordenadores do programa, Diretores de turma, 
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professores da turma, alunos e encarregados de educação (dos alunos 

envolvidos); 

− No final do ano letivo, procede-se à avaliação integral do trabalho 

desenvolvido. Neste âmbito, os responsáveis pelo processo de 

avaliação (Coordenadores das Mentorias e do Projeto), deverão criar 

um relatório com indicação de todas as evidências recolhidas no 

decurso do programa de Mentorias (sessões de trabalho desenvolvidas, 

conteúdos trabalhados, competências alcançadas), assim como os 

demais contributos fornecidos pelos intervenientes envolvidos 

aquando da monitorização do programa). Posteriormente, procede-se 

à apresentação do relatório em sede de Conselho Pedagógico.  

− O programa de Mentorias inicia após a reunião entre os Diretores de 

Turma, Coordenador dos Diretores de Turma, Coordenador das 

Mentorias e Coordenador do Projeto. Posteriormente, ocorre uma 

reunião entre os Diretores de Turma e os alunos envolvidos; 

− Após a identificação do mentorando e das necessidades que 

apresenta, a escolha do seu mentor deverá realizar-se em articulação 

com os Diretores de Turma correspondentes, o Coordenador dos 

Diretores de Turma, das Mentorias e do Projeto; 

− Realização de uma sessão de formação (presencial e/ou online) para 

mentores e mentorandos, contendo para tal o apoio do Coordenador 

dos Diretores de Turma, das Mentorias e do Projeto. Esta sessão 

deverá ser agendada pelo Coordenador dos Diretores de Turma, 

conforme a disponibilidade de todos os envolvidos. A equipa 

responsável pelo programa de Mentorias deve acompanhar 

regularmente os alunos mentores, auxiliando-os na: 

▪ Planificação das sessões iniciais (para assegurar que o aluno está 

preparado, a nível emocional e pessoal, para o trabalho a 

desenvolver com o mentorando);  

▪ Avaliação do acompanhamento prestado, auxiliando a redefinir 

aspetos e/ou efetuar ajustes nas propostas de trabalho sugeridas 

pelo mentor; 
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− No decorrer de cada semestre, deverão realizar-se sessões 

semanais/quinzenais de contacto entre o mentor e o mentorando; 

▪ As sessões presenciais serão dinamizadas na Biblioteca da escola; 

▪ As sessões online serão dinamizadas através de aplicações 

específicas para o efeito e que se verifiquem mais viáveis 

(exemplo: Microsoft Teams; Zoom; WhatsApp, entre outras); 

− Os horários dos alunos que integram o programa de Mentorias devem 

prever tempos comuns para a intervenção. Neste âmbito, a 

periocidade entre as sessões deverá se devidamente acordada entre o 

mentor, o mentorando e os Diretores de Turma correspondentes; 

− O processo de monitorização/avaliação (durante o ano letivo) deverá 

ocorrer contínua e sistematicamente, mediante a articulação do 

Mentor com o Diretor de Turma, Coordenador das Mentorias, 

Coordenador dos Diretores de Turma e Coordenador do Projeto (para 

ajustar dinâmicas/estratégias); 

− No final do programa das Mentorias, será facultado, por parte do 

Coordenador das Mentorias e Coordenador do Projeto, um inquérito 

de avaliação aos alunos envolvidos (mentores e mentorandos), para 

que estes avaliem o grau de satisfação do programa e sessões de 

trabalho; a taxa de utilização de recursos utilizados, assim como a 

capacidade de resolução dos constrangimentos que surgiram no 

decorrer do processo. Será igualmente solicitada a realização de uma 

síntese (auto) avaliativa acerca do trabalho desenvolvido pelos alunos. 

▪ Neste âmbito, seria interessante realizar uma atividade conjunta 

entre mentor e mentorando, a fim de celebrar a conclusão do 

programa, assim como a relação estabelecida. Deste modo, os 

alunos têm a oportunidade de refletir acerca das experiências 

partilhadas, dificuldades, conquistas, problemas ultrapassados, 

assim como o impacto deste programa na sua vida académica e 

pessoal.  

− A avaliação final do trabalho realizado no âmbito do programa de 

Mentorias é um processo efetuado pelo Conselho Pedagógico, devendo 

este conter na sua posse o relatório anual com evidências acerca do 
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trabalho realizado, disponibilizado pelo Coordenador das Mentorias e 

Coordenador do Projeto (em consonância com o Ponto 13 das 

Orientações da DGEstE para o ano letivo 2020/2021). 

− Deverá garantir-se que os alunos envolvidos contêm a autorização dos 

Encarregados de Educação para participação no programa. 

 

6.6.1. Ações de divulgação 

Com o intuito de sensibilizar e motivar os alunos a participar no programa 

de Mentorias, pretende-se desenvolver um conjunto de ações que visem a 

captação dos mesmos. Envolvendo no processo um conjunto de recursos que se 

revelam essenciais para a consecução do projeto, no âmbito humano, conta-se 

com a participação e apoio de uma equipa altamente qualificada, proveniente 

de várias áreas, desde o Professor do Clube e Técnico de Multimédia, 

Professores de Educação Física e demais voluntários que pretendam aderir ao 

projeto. No âmbito dos recursos tecnológicos, serão utilizados os internos e 

disponibilizados pela Escola, fazendo-se assim uso dos equipamentos digitais, 

bem como dos espaços físicos que permitem o desenvolvimento e criação de 

recursos dinâmicos, interativos e inovadores (como é o caso do MediaLab, sendo 

este um espaço físico específico para a produção de conteúdos 

multimédia/digitais). Pretende-se igualmente desenvolver conteúdos 

interativos, como Vídeos, Posters, Flyers que apresentem e divulguem o projeto 

junto dos alunos. Tais conteúdos ficarão disponíveis online (nos meios de 

comunicação sociais da escola) e em diversos espaços físicos da escola, como a 

Biblioteca, corredores, e todos os que beneficiem da presença dos alunos. No 

decorrer deste processo, conta-se com o auxílio dos Diretores de Turma, para 

divulgar e apresentar o programa, de modo a informar os alunos acerca dos 

objetivos, finalidades e vantagens da sua participação no programa.   

 

7. FUNÇÕES DO COORDENADOR DAS MENTORIAS 

Considerado como um dos principais atores no desenvolvimento e 

implementação efetiva do programa, cabe ao Coordenador das Mentorias, 
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mediante articulação com cada Diretor de Turma, Biblioteca escolar e dispondo 

do auxílio do Coordenador do Projeto, efetuar as seguintes funções: 

− Divulgar o programa junto da comunidade escolar; 

− Recolher as inscrições dos alunos voluntários; 

− Efetuar a seleção dos mentores e mentorandos; 

− Promover as sessões de formação para os mentores e mentorandos; 

− Planificar, a longo prazo, as atividades e metodologias a desenvolver, 

assim como os procedimentos referentes ao acompanhamento a 

facultar aos alunos; 

− Apoiar o aluno mentor no desenvolvimento das suas atividades, 

nomeadamente na disponibilização de recursos que contribuam para 

a criação de hábitos de estudo e rotinas de trabalho, considerando as 

distintas fases do ciclo de ajuda e a individualidade de cada 

mentorando; 

− Promover encontros/reuniões com os Diretores de turma, a fim de 

informar acerca das atividades desenvolvidas pelos alunos no âmbito 

do programa de Mentorias; 

− Promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais dos mentorandos; 

− Promover o envolvimento da família dos alunos mentores e 

mentorandos na planificação e desenvolvimento do programa de 

Mentorias; 

− Proceder à avaliação final do programa, mediante a recolha dos dados 

disponibilizados pelos alunos, Diretores de Turma (quando aplicável) 

e Biblioteca escolar. 

  

8. A BIBLIOTECA ESCOLAR 

Conforme tem sido indicado, o plano de ação do programa de Tutorias e 

de Mentorias contempla a mobilização e envolvimento de estruturas/recursos 

internos e disponíveis na escola.  

“Indispensável para coadjuvar os diferentes atores deste processo e contribuir 

para a consecução das metas traçadas por cada escola” a Biblioteca Escolar 
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assume-se como “um espaço de construção do conhecimento, capaz de 

promover não só o acompanhamento curricular e das aprendizagens dos alunos, 

mas também a formação para as literacias, consentâneas com o Perfil do Aluno 

à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais” (Ministério 

da Educação, 2020).  

Conscientes da sua importância na Escola, a Biblioteca revela-se uma 

estrutura fundamental para facilitar o processo de implementação dos 

programas de Tutorias e de Mentorias, face aos diferentes atores que o 

integram. 

 

8.1. A Biblioteca e as Tutorias 

  Relativamente às Tutorias, através da Biblioteca torna-se possível criar 

e disponibilizar recursos para os apoios tutoriais, tanto no âmbito disciplinar 

como transversal (envolvendo a cidadania, comunicação, comportamentos, 

autonomia, entre outros). Deste modo, a Biblioteca deverá colaborar com a 

equipa responsável e afeta ao programa de Tutorias, privilegiando o trabalho 

colaborativo com e entre os diferentes intervenientes.  

A respeito dos Apoios Tutoriais, a Biblioteca pode auxiliar nas seguintes 

ações (Ministério da Educação, 2020): 

− Criação e execução do plano de trabalho dos alunos: auxiliar o aluno 

a desenvolver o seu trabalho, seja em âmbito presencial ou online, 

disponibilizando para o efeito recursos e estabelecendo processos de 

comunicação que potenciem o trabalho autónomo do aluno (conforme 

as necessidades evidenciadas); 

− Dinamização de formações/sessões de trabalho: apoio da Biblioteca 

na dinamização de ações informais para os professores tutores, a fim 

destes compreenderem o papel e importância deste tipo de apoio, as 

competências inerentes ao desempenho das suas funções; 

disponibilização de tutoriais para utilização de conteúdos e recursos 

digitais (entre outros); 

− Colaborar com os professores tutores na disponibilização de 

atividades pedagógicas diferenciadas, mediante a implementação de 
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estratégias e metodologias ativas que permitam abordar os conteúdos 

curriculares, seja através da presentação de propostas específicas 

para o desenvolvimento das tutorias, adaptadas para diferentes 

perfis; 

− Auxiliar na calendarização de momentos formativos (presenciais 

e/ou online) para pequenos grupos assim como na disponibilização de 

tutoriais, para que os alunos melhorem as suas competências no uso 

de ferramentas digitais (como por exemplo a plataforma Microsoft 

Teams);  

− Implementação das sessões de trabalho das tutorias, seja por 

ausência de espaço, ou pela Biblioteca se assumir como o local 

privilegiado para a dinamização das diversas sessões (aplica-se 

igualmente para o apoio online). Neste âmbito, a Biblioteca deverá 

reunir e disponibilizar os recursos e/ou ferramentas necessários para 

desenvolver tais atividades (boa rede de internet, funcionamento 

adequado das aplicações, de sistemas LMS, por exemplo, que 

permitam registar a atividade dos alunos); 

− Auxiliar na monitorização e avaliação do programa de Tutorias, 

através de recursos criados especificamente para o processo de 

monitorização contínua das sessões, assim como para a avaliação das 

mesmas. A Biblioteca pode auxiliar a desenvolver este processo, a fim 

de analisar o grau de satisfação dos intervenientes; taxa de utilização 

e qualidade dos recursos criados/disponibilizados.  

 

8.2. A Biblioteca e as Mentorias 

No que concerne ao programa de Mentorias, e mediante a devida 

articulação com o Coordenador das Mentorias e os Diretores de Turma, a 

Biblioteca revela a sua importância nos seguintes aspetos: 

− Auxílio na gestão da Bolsa de Mentores e disponibilização de recursos 

de apoio às Mentorias (sejam estas em contexto formal- Mentoria 

Académica, ou em contexto informal- Mentoria Social e Mentoria 

Assimétrica em Sala de Aula); 
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− Procedimentos de inscrição de mentores- os formulários de 

candidatura ficarão disponíveis na Biblioteca; 

− Disponibilização de espaço para proceder à seleção de mentores e 

atribuição de mentorandos, mediante o encontro entre o Coordenador 

das Mentorias, Diretores de Turma, mentores e mentorandos 

(separadamente); 

− Dinamização de sessões de formação informais para mentores, para 

que estes compreendam o papel e importância deste tipo de apoio, as 

competências inerentes ao desempenho dessas funções; 

disponibilização de tutoriais para utilização de conteúdos e recursos 

digitais (entre outros).  

− Auxiliar na calendarização de momentos formativos (presenciais 

e/ou online) para pequenos grupos assim como na disponibilização de 

tutoriais, para que os alunos melhorem as suas competências no uso 

de ferramentas digitais (como por exemplo a plataforma Microsoft 

Teams);  

− Implementação efetiva das sessões de trabalho das mentorias (seja 

por ausência de espaço, ou pela Biblioteca se assumir como o local 

privilegiado para a dinamização das diversas sessões (aplicando-se 

igualmente para o apoio online). A Biblioteca deverá reunir e 

disponibilizar os recursos e/ou ferramentas necessários para 

desenvolver este tipo de atividades (boa rede de internet, 

funcionamento adequado das aplicações, de sistemas LMS, que 

permitam registar a atividade dos alunos). Deste modo, assiste-se à 

continuação do apoio presencial (quando iniciado), procurando-se 

assim dar resposta às necessidades dos alunos. 

− Auxiliar na monitorização e avaliação do programa de Mentorias, 

através de recursos criados especificamente para o processo de 

monitorização contínua das sessões, assim como para a avaliação das 

mesmas.  

▪ Envolvimento da Biblioteca na criação/gestão e implementação 

do programa de Mentorias entre pares, atribuindo-se a um 
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funcionário da Biblioteca a responsabilidade para supervisionar o 

trabalho desenvolvido; 

▪ Em colaboração com os coordenadores do programa, a Biblioteca 

pode auxiliar a desenvolver o processo de monitorização e 

avaliação final, analisando o grau de satisfação dos 

intervenientes; taxa de utilização e qualidade dos recursos 

criados/disponibilizados.  

 
Através da implementação deste projeto, e além das vantagens 

enunciadas para professores e, especificamente, para os alunos, espera-se 

também que outras estruturas e recursos da escola se fundam, adquirindo assim 

um maior grau de autonomia, responsabilidade e importância na vida escolar e 

pessoal da comunidade educativa.  

 

9. ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Especificamente no âmbito do programa de Mentorias, e atendendo à faixa 

etária dos alunos que integram o AEFCPS, torna-se necessário o preenchimento 

da autorização do respetivo Encarregado de Educação. Este registo ficará 

contemplado nos formulários de Candidatura Espontânea que os alunos terão 

de preencher para participar no programa (como mentor e mentorando). Um 

dos objetivos deste projeto consiste igualmente na integração/envolvimento 

das famílias dos alunos no processo, esperando-se destas a participação ativa e 

auxílio na planificação e desenvolvimento do programa, mediante a devida 

articulação com os responsáveis de coordenação dos programas, do projeto e 

com os Diretores de Turma.  

 

10. ORGANOGRAMA DO PROJETO MEUMENTO 

Seguidamente apresenta-se organograma do projeto, com indicação dos 

principais agentes envolvidos e responsáveis pela implementação efetiva do 

programa de Tutorias e de Mentorias.  



 

 

Coordenador dos 

Apoios Tutoriais 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

Tutor em Apoio Tutorial 
 

Alínea e) artº 9º do D.I. 54/2018 

Tutor em Apoio Tutorial 

Específico 
 

Despacho Normativo nº 10-B/2018 

Alunos 

Famílias 
SPO 

 

Conselho Pedagógico Professor de Referência 

Coordenador do 

Projeto MeuMenTo 

Coordenador dos 

Diretores de Turma / 

Coordenador das 

Mentorias 
Diretores de 

Turma AEFCPS 
 

Mentores 

Mentorandos 

Diretores de 

Turma 
 

Coordenador dos 
Estabelecimentos Escolares 

CEME/CEPRB/CEA 



 

 

11. MEUMENTO E A COVID-19 

Em consideração às medidas preventivas a adotar na escola, fornecidas 

pela Direção-Geral da Saúde, e orientações emanadas pelo Ministério de 

Educação relativas à organização do ano letivo 2020/2021, no âmbito da 

logística inerente à Covid-19, espera-se que a implementação deste projeto se 

revele viável e benéfica, tanto em contexto presencial, como online e/ou em 

regime misto. Por esse motivo, verifica-se ao longo do presente documento a 

referência ao acompanhamento online, na medida em que a Escola deverá 

responder prontamente às solicitações dos seus agentes educativos e, 

especialmente dos alunos. Neste âmbito, importa assegurar a implementação e 

funcionamento plenos de todos os mecanismos e procedimentos a adotar na 

impossibilidade destes funcionarem em regime presencial. Assim, urge pensar 

no conjunto de ações necessárias a aplicar, referentes à disponibilização de 

recursos/conteúdos pedagógicos em ambientes digitais. Este processo terá que 

se revelar eficiente, para que professores e alunos consigam desenvolver e 

assegurar o programa de Tutorias e de Mentorias do agrupamento, de modo a 

garantir o acompanhamento e auxílio, independentemente do local em que se 

encontrem.  

Entende-se assim pertinente enunciar um conjunto de ações a considerar 

se, devido aos efeitos da pandemia, alunos e professores necessitarem de 

realizar o programa de Tutorias e de Mentorias através de ambientes online 

(sem encontros presenciais): 

− Definir meios/canais para estabelecer a comunicação entre professor-

aluno e aluno-aluno; 

− Assegurar o acesso à rede internet, recursos e conteúdos pedagógicos 

entre professores e alunos: 

▪ Neste âmbito, e especificamente para os alunos com dificuldades 

em adquirir e/ou por ausência de equipamentos tecnológicos, a 

escola deverá assegurar este apoio, seja através da 

disponibilização de equipamentos ou de outras estratégias que 

garantam a equidade e minimizem as diferenças entre os alunos; 
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− Definir estratégias de trabalho que potenciem um acompanhamento 

mais incisivo por parte do professor e dos alunos (através da criação 

de rotinas de estudo), para evitar ainda mais o isolamento e o descurar 

do processo de aprendizagem; 

− Inovar e ser criativo na dinamização/apoio das atividades, de modo a 

motivar e suscitar o interesse dos alunos; 

− Promover o trabalho colaborativo entre professores e alunos, de modo 

a facilitar a planificação, implementação e monitorização dos planos 

de ação referentes às Tutorias e Mentorias (quando dinamizadas 

unicamente em ambientes online). 

 
Relativamente aos encontros presenciais estabelecidos em ambientes 

internos da escola, tanto os professores como os alunos devem respeitar e 

cumprir as normas que até então vigoram, nomeadamente, manter o 

distanciamento físico de 1,5- 2 metros; tentar permanecer junto de paredes e 

janelas (se o espaço físico permitir); utilizar sempre a máscara de proteção, ter 

o cuidado de desinfetar as superfícies e, especialmente as mãos. 

 

  

12. CONTACTOS 

Coordenador dos Apoios Tutoriais: Professora Rita Santos | 

ritasantos@aefcps.pt 

 

Coordenador dos Diretores de Turma / Coordenador das Mentorias: 

Professor Carlos Araújo | carlosaraujo@aefcps.pt 

 

SPO: Tânia Santos | taniasantos@aefcps.pt 

 

Coordenador do Projeto: Patrícia Baeta | patriciabaeta@aefcps.pt 
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14. ANEXOS 

 

Anexo A: Formulário de Candidatura Espontânea para Mentor 

 

 

 

 



 

 

Anexo A: Formulário de Candidatura Espontânea para Mentor 

 

SOU MENTOR(A), pois Aprendo a Ensinar! 

 
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA ESPONTÂNEA  

 

Dados pessoais do(a) candidato(a) a Mentor(a) 

Nome  
 

Ano de escolaridade  
 

Turma  
 

Disciplinas em que 
quero ser Mentor(a) 

 

 

 

QUERO SER MENTOR(A) PARA (podes escolher as que quiseres): 

 

Auxiliar os colegas  
 

Melhorar hábitos de estudo  
 

Desenvolver múltiplas competências  
 

Aprender ao mesmo tempo que ajudo  
 

Conhecer e trabalhar com novos colegas  
 

 

Indica, em poucas palavras, o Perfil desejável para ser Mentor(a): 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 
 

 

DISPONIBILIDADE HORÁRIA PARA SER MENTOR(A): 

 

Dias da semana 
 

Horas 

Segunda-feira  
 

Terça-feira  
 

Quarta-feira  
 

Quinta-feira  
 

Sexta-feira  
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AUTORIZAÇÃO DO(A) ENCARREGADO(A) DE EDUCAÇÃO 

 

Eu, ___________________________________, Encarregado(a) de Educação 

do(a) aluno(a)_____________________________________, pertencente ao ___ 

ano de escolaridade, da turma ___, declaro ter tomado conhecimento das 

atividades a realizar no âmbito do Programa de Mentoria e aceito que o/a 

meu/minha educando(a) participe nas atividades a realizar, mediante a 

indicação da disponibilidade horária indicada.    

 

Rio Maior, ______ de ____________ de 202__. 

 

Assinatura do(a) Encarregado(a) de Educação 

________________________________________ 


