
 

 

FUNCIONAMENTO 

 

Durante o ano letivo, com momentos de 

avaliação formal no final de cada período. 

 

No mínimo, uma hora de interação semanal 

entre mentor e mentorando. 

 

Acompanhamento/supervisão semanal por 

parte do diretor de turma. 

 

Através de interação pessoal entre mentor e 

mentorando, na escola e à distância através 

de ferramentas digitais. 

 

 

 

A participação como aluno mentor é regista-

da no certificado do aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fala com o teu Encarregado de Educação e 

inscreve-te junto do teu Diretor de Turma 

para mentor ou mentorando. 

 

Desafia-te! 
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  PROGRAMA DE MENTORIA 

 

      
 
                                                                 

 
   O Programa de Mentoria entre pares visa 

promover as competências de relaciona-
mento pessoal, interpessoal e académico, 
indo ao encontro do determinado no docu-
mento Perfil dos Alunos à Saída da Escolari-
dade Obrigatória. 

 
 
 

    Pretende que o mentor acompanhe o men-
torando em diversas atividades conducen-
tes à melhoria dos resultados escolares, 
individuais e de grupo. 

 

 

   É uma iniciativa proposta pelo Ministério da 

Educação no contexto do Plano de Atuação 

para o ano de 2020-2021. 

 

  
DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 

DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO DO ALGARVE 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONCHIQUE 



 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

1. Estimular o relacionamento interpes-

soal e a cooperação entre alunos; 

2. Melhorar a integração na turma e na 

escola, impulsionando o bem-estar e 

o gosto pela vida escolar; 

3. Orientar os mentorandos, respeitan-

do as suas características, interesses 

e capacidades individuais, na autor-

regulação das suas aprendizagens, 

consolidando uma cada vez maior 

autonomia; 

4. Estimular atitudes positivas e pró- 

       -ativas; 

1. Incrementar métodos de trabalho e 

técnicas de estudo; 

2. Estabelecer relações de cordialidade 

entre a escola e as famílias; 

3. Melhorar os resultados escolares. 

 

 

PERFIL DOS ALUNOS 

 

Perfil do mentor: 

 Organizado; 

 Comunicativo; 

 Flexível; 

 Paciente; 

 Perseverante; 

 Capaz de interagir com tolerância, empatia 

e responsabilidade; 

 Motivado e com interesse em participar 

no  programa. 

 

Perfil do mentorando: 

 Pró-ativo; 

 Motivado; 

 Aberto ao conhecimento; 

 Pronto para pedir ajuda sempre que ne-

cessitar; 

 Capaz de interagir com tolerância, empa-

tia e responsabilidade. 

 

 

 

 

 

       EXEMPLOS DE ATIVIDADES  

A DESENVOLVER 

 

  Responder a dúvidas; 

  Estudar em conjunto; 

  Rever trabalhos de casa; 

  Acompanhar o desenvolvimento das   

        tarefas; 

  Preparar os momentos de avaliação; 

  Orientar a participação na vida esco- 

    lar; 

  Promover a integração no grupo de  

    pares. 


