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Missão 

Selecionar alunos Mentores que ajudem colegas na organização pessoal do trabalho e/ou do 

estudo ou em aspetos técnicos da plataforma digital, de modo a estimular a interação entre os 

alunos e o espírito de grupo.   

 

Objetivos  

✓ Identificar os alunos Mentores/Mentorandos. 

✓ Capacitar os mentores em competências básicas de ajuda, cooperação e comunicação.  

✓ Promover uma abordagem centrada nas necessidades individuais de cada aluno. 

✓ Estimular o relacionamento interpessoal e a cooperação entre alunos. 

✓ Fomentar a autonomia, a motivação dos alunos e a sua capacidade de autorregulação. 

✓ Diversificar/Partilhar formas de estudo e trabalho. 

 

Mentores 

Funções dos alunos Mentores: 

Enquanto facilitador de aprendizagem, o aluno Mentor deve proceder ao acompanhamento, 

designadamente, 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. 

Critérios para a seleção dos alunos Mentores: 

-  Capacidade de organização e perseverança. 

-  Aptidão comunicativa, capacidade de ouvir o outro. 

- Motivação e interesse em participar no programa (apresentação de candidaturas pelos       

próprios alunos, devidamente autorizadas pelos Encarregados de Educação). 

Mentorandos 

Critérios de seleção de alunos Mentorandos:  

Por iniciativa própria ou pelo facto de o Conselho de Turma considerar benéfica a inclusão do 

aluno como Mentorando. 

 

PROGRAMA DAS MENTORIAS 
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Papel do Diretor de Turma 

Operacionalização: 

➢ Na Hora de DTT 

✓ Apresentação dos objetivos do Programa de Mentorias à turma. 

 

✓ Aplicação de questionários (1) com intuito de identificar suas características 

(comportamentais/atitudinais…) e o que cada um pode oferecer para o programa. 

(1) Trabalho colaborativo com o Serviço de Psicologia. 

 

➢ Seleção de Mentores/Mentorandos 

De acordo com os critérios estabelecidos. 

➢ Após a seleção de Mentores/Mentorandos 

✓ Promover uma Formação de Mentores. Esta formação deve ser realizada no início do 

programa e visa, sobretudo, fornecer alguns conselhos aos Mentores, uniformizando as 

estratégias de atuação (deve ser clara e concisa, tendo em conta o público a que se destina).  

✓ Supervisionar todo o processo de interação Mentor e Mentorando, para que possam realizar 

de forma mais concisa os ajustes necessários para obtenção de sucesso.  

✓ Ao longo do processo, apreciar/avaliar a afetividade entre o par. 

 

A Coordenação e Acompanhamento do Programa das Mentorias 

✓ Efetuada pela Coordenadora dos Diretores de Turma, a quem cabe, em articulação com cada 

Diretor de Turma: 

a) Proceder à planificação das atividades a desenvolver, bem como o acompanhamento da sua 

execução. 

b) Apoiar o aluno Mentor no desenvolvimento das suas atividades, nomeadamente na criação 

de hábitos de estudo e de rotinas de trabalho. 

c) Promover a interligação com os Diretores de Turma e com o professor Tutor, quando aplicável, 

informando-os das atividades desenvolvidas pelos alunos no âmbito do programa. 

d) Promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais. 

e) Envolver a família do aluno na planificação e desenvolvimento do programa. 

f)  Apreciar o desenvolvimento personalizado do programa. 



 

3 

Aprovação do Programa 

Compete à Diretora submeter o Programa de Mentorias à aprovação do Conselho Geral.  

A Monitorização e Avaliação do trabalho realizado no âmbito do Programa de Mentorias 

Efetuada pelo Conselho Pedagógico, devendo, para esse efeito, recolher evidências do trabalho 

realizado. 

Valores 

A participação como aluno Mentor é registada no Processo Individual do Aluno, podendo ser 

valorizada na nomeação para o Quadro de Mérito Cívico. 


