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I. ENQUADRAMENTO 

O programa “Mentorias entre pares” foi elaborado, à semelhança do ano letivo 

transato, de acordo com as linhas de orientação emanadas pela Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (DGEstE)-Orientações para a organização do ano letivo 

2020/2021, Plano 21|23 Escola+, Plano Estratégico de Recuperação das Aprendizagens do 

Agrupamento (PERA) e Projeto Educativo  do Agrupamento. 

Destina-se a todos os alunos do Agrupamento aplicando-se, deste modo, a todos os 

níveis e modalidades de ensino (ensino presencial, misto e não presencial) e constitui-se 

como um instrumento que visa a promoção do sucesso educativo, garantir a equidade e 

prevenir o risco de abandono escolar, estimulando o relacionamento interpessoal e a 

cooperação entre alunos. Apresenta-se também como uma medida para a recuperação de 

aprendizagens que ficaram comprometidas ao longo dos dois últimos anos letivos, resultado 

da situação pandémica. 

O programa está organizado por diferentes itens, de modo a facilitar a sua 

implementação, a saber: Enquadramento, Objetivos; Alunos mentores e mentorandos: 

direitos e deveres; Participação e intervenção da família/Enc.Educação; Formação inicial dos 

mentores e mentorandos; Implementação do programa no ensino presencial misto ou não 

presencial; O papel do diretor de turma e do professor titular de turma; Coordenação e 

acompanhamento; Parcerias; Implementação, monitorização e avaliação. 

 

II.OBJETIVOS  

        Pretende-se, com este programa, fomentar e privilegiar dinâmicas de colaboração 

interpares, promovendo a capacidade de ajuda e de partilha; identificar os alunos mentores 

que se disponibilizam para apoiar os seus pares (mentorandos), acompanhando-os, 

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 e combate ao insucesso e abandono 

escolares. 

Também se pretende desenvolver nos alunos mentores competências pessoais 

transversais, como a atenção ao outro, a compreensão e o respeito pela diferença, a 

capacidade de ajuda e de partilha de conhecimentos e competências. 
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III. ALUNOS MENTORES 

Os alunos mentores são alunos que frequentem o mesmo ano de ensino e turma e/ 

ou outro nível de ensino do mentorando, dando prioridade aos alunos da mesma turma, que 

tenham apresentado candidatura espontânea ou por indicação do conselho de turma e que 

não se oponham a participar neste programa, sempre com a concordância do encarregado 

de educação.  

A seleção de um aluno mentor deve estar assente numa análise criteriosa por parte 

do professor titular de turma ou do conselho de turma, de modo a reunir critérios como: 

 Percurso académico e atitude em sala de aula; 

 Capacidade de criar empatia com o mentorando; 

 Capacidade de ajudar e de apoiar o seu mentorando, compreendendo e      

respeitando as dificuldades deste; 

 Capacidade de promover no mentorando um trabalho autónomo; 

 Disponibilidade de tempo para participar na mentoria. 

Direitos: 

    Usufruir, no seu papel de mentor, de regular apoio do professor titular de turma ou 

diretor de turma, GAAF e outros; 

    Decidir a cessação da função de mentor, caso a relação de mentor-mentorando não 

seja viável, devido à ausência de colaboração por parte do mentorando, estando esta 

decisão sujeita à análise do professor titular de turma ou conselho de turma; 

    Decidir a cessação da função de mentor por decisão do encarregado de educação; 

    Ver reconhecida a sua participação como aluno mentor (esta será registada no 

certificado do aluno e poderá ser proposto para o quadro de valor/entrega de 

diploma de participação). 

Deveres:  

 Cumprir com responsabilidade as sessões de trabalho agendadas entre pares; 

 Acompanhar o mentorando no seu percurso académico, pessoal e social, 

promovendo o apoio necessário; 

 Comunicar ao professor titular de turma ou diretor de turma alguma ocorrência que 

possa pôr em causa o desenvolvimento das atividades; 

 Criar um ambiente de empatia, harmonia e respeito entre os pares; 

 Estar disponível para fazer um balanço com o mentorando, professor titular de 

turma ou diretor de turma, no final de cada período. 
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IV. ALUNOS MENTORANDOS 

Os alunos mentorandos são alunos que frequentam o mesmo ano de ensino e turma 

e/ou outro nível de ensino do mentor, dando prioridade aos alunos da mesma turma que 

tenham sido propostos pelo conselho de turma ou professor titular para integrarem este 

programa. São alunos que evidenciam necessidades de apoio ao nível académico, pessoal 

e/ou social, demonstrando vontade em participar no programa, com a concordância do 

aluno e do encarregado de educação. 

A seleção de um aluno mentorando deve estar assente numa análise criteriosa por 

parte do professor titular de turma ou do conselho de turma, de modo a reunir critérios 

como: 

 Dificuldades de aprendizagem e/ ou insucesso escolar; 

 Falta de hábitos de trabalho, organização e estudo; 

 Dificuldades de integração social (na escola, no grupo turma, pares, na relação com a 

comunidade escolar); 

 Problemas familiares; 

 Problemas do foro comportamental; 

 Situação de risco de abandono escolar; 

 Ausência de motivação face à vida escolar (interesses divergentes dos escolares); 

Direitos: 

 Ser acompanhado pelo mentor e professor titular de turma ou diretor de turma; 

 Decidir a cessação da função de mentorando, caso a relação de mentorando-mentor 

não seja viável, devido à ausência de apoio por parte do mentor, estando esta 

decisão sujeita à análise do professor titular de turma ou do conselho de turma; 

 Decidir a cessação da função de mentorando, por decisão do encarregado de 

educação.  

Deveres:  

 Seguir as orientações/ sugestões dos mentores; 

 Cumprir as propostas de atividades sugeridas pelo mentor; 

 Comunicar qualquer tipo de ocorrência ao professor titular de turma ou diretor de 

turma;  

 Estar aberto a receber feedback e críticas construtivas; 

 Estar disponível para fazer um balanço com o mentor, professor titular de turma ou 

diretor de turma, no final de cada período. 
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V. PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA/ENC. DE EDUCAÇÃO 

O papel da família é de extrema importância no desenvolvimento do processo de 

ensino- aprendizagem do aluno. Assim sendo, no que respeita ao programa de mentoria, o 

envolvimento do encarregado de educação e/ou família é fundamental, tendo em conta os 

seguintes aspetos: 

 O programa de mentoria deve ser iniciado com a autorização dos encarregados de 

educação das partes envolvidas; 

 Os EE podem participar na elaboração do programa, apresentando sugestões e 

orientando os seus educandos (mentor/ mentorando) no desenrolar do processo; 

 Podem, em qualquer momento, decidir cessar a participação do seu educando no 

programa de mentoria, apresentando os motivos da decisão ao professor titular de 

turma ou diretor de turma. 

 

Note-se que o estabelecimento de relações colaborativas entre os mentores/ 

mentorandos e os encarregados de educação permite à escola obter informação acerca do 

desenvolvimento do programa de mentoria e do progresso do aluno. 

 

VI. FORMAÇÃO INICIAL DOS MENTORES E MENTORANDOS 

Selecionados os mentores e respetivos mentorandos, a escola deve disponibilizar uma 

orientação e formação inicial, cujo objetivo é promover conhecimentos e competências para 

o desenvolvimento de uma relação adequada entre os mesmos. Nesta formação inicial 

devem ser abordados os procedimentos e objetivos do programa, tais como: regras de 

funcionamento, deveres e papéis dos mentores e mentorandos. Este procedimento será 

desenvolvido em sessões promovidas pelo GAAF, antes da implementação do programa. 

 

VII. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NAS MODALIDADES DE ENSINO PRESENCIAL, MISTO 

OU NÃO PRESENCIAL: 

A implementação do programa na modalidade de ensino presencial é facilitadora do 

processo de ensino aprendizagem. O mentor acompanha regularmente o seu mentorando de 

modo a dar-lhe apoio e ajuda sempre que este necessite. Deste modo, sugerem-se algumas 

medidas como: 

 O par deve comunicar com regularidade; 
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 O mentor deve acompanhar e apoiar, sempre que necessário, o par, em sala de aula 

e/ ou local a definir por ambos por exemplo: biblioteca escolar, sala dos alunos, 

campo de jogos, entre outros); 

 O par deve reportar as dificuldades sentidas ao professor titular de turma ou diretor 

de turma, de forma a solucioná-las.  

  

 Na modalidade de ensino não presencial ou misto, a implementação de um 

programa de mentoria é essencial para alunos com dificuldades nas novas tecnologias, além 

das dificuldades nos domínios de aprendizagem, pessoal e/ou social. Para tal, sugerem-se 

algumas medidas a adotar por parte dos participantes de modo a alcançar o sucesso escolar: 

 O mentor poderá orientar e facultar conhecimentos na área das novas tecnologias; 

 Comunicar/acompanhar com regularidade, de forma síncrona (Classroom) ou 

assíncrona o par; 

 Reportar as dificuldades sentidas e ocorrências ao professor titular de turma ou 

diretor de turma; 

 Os alunos poderão realizar trabalho de pares, sempre que o professor titular da 

disciplina achar conveniente; 

 O mentor deve motivar à participação nas atividades, bem como incentivar à 

assiduidade nos momentos síncronos; 

 O par deve comunicar, sempre que necessário, com o professor titular de turma, 

diretor de turma, GAAF, SPO, e/ou outros, de modo a solucionar eventuais 

dificuldades. 

 

VIII. O PAPEL DO DIRETOR DE TURMA OU PROFESSOR TITULAR DE TURMA  

O diretor de turma e o professor titular de turma desempenham uma função central 

ao nível da articulação entre professores, encarregados de educação, alunos e outros. Deste 

modo: 

 Elabora, em conjunto com todos os intervenientes, o plano de mentoria; 

 Apoia e orienta os alunos mentores e mentorandos; 

 Promove encontros / sessões (presenciais e/ ou online) entre os pares (mentor-

mentorando), de modo a monitorizar o programa, sempre que pertinente; 

 Articula com o coordenador de diretores de turma, encarregados de educação, 

GAAF, SPO, CPCJ e outras entidades; 
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 Contacta os encarregados de educação de modo a dar e receber feedback da 

implementação e desenvolvimento do programa de mentoria. 

IX. COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO  

A coordenação e acompanhamento do programa de mentoria são efetuados pelo 

respetivo Coordenador de diretores de turma ou Coordenador de conselho de docentes 

Cabe, a cada um, em articulação com os diretores de turma ou professores titulares de 

turma:  

 Fazer a divulgação do programa junto da comunidade escolar (na página do 

Agrupamento e em formato papel); 

 Recolher as candidaturas dos alunos mentores;  

 Promover a formação dos mentores;  

 Acompanhar a planificação e desenvolvimento das atividades; 

 Promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de competências pessoais 

e sociais;  

 Envolver a família dos alunos na planificação e desenvolvimento do programa. 

PARCERIAS  

O programa “Mentorias entre pares” pode ser desenvolvido em articulação com 

diversos intervenientes, nomeadamente SPO, GAAF, CPCJ, CAA, GIA, BECRE e outros 

considerados pertinentes.  

X. IMPLEMENTAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Compete ao Diretor do Agrupamento submeter à aprovação do Conselho Geral o 

programa de mentorias, elaborado pelo Conselho Pedagógico.  

A mentoria inicia-se após concordância dos alunos e encarregados de educação. A sua 

duração deve ser estabelecida em consonância com os objetivos e as dificuldades 

diagnosticadas. Esta poderá ser implementada com uma duração variável (um período, dois 

períodos ou todo o ano letivo). 

A monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito do programa é efetuado 

pelo Conselho Pedagógico, trimestralmente, com base no relatório apresentado pelo 

Coordenador de diretores de turma ou  Coordenador de conselho de docentes, em 

articulação com o GAAF/SPO e/ou outros. A monitorização poderá incluir questionários aos 

mentores e mentorandos, diretores de turma, professores do conselho de turma, 

pais/encarregados de educação e outros membros da comunidade educativa envolvidos. 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 

 6 de outubro de 2021 
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Proposta de Mentoria entre Pares 
ANO LETIVO 20__/20___ 

 
A) IDENTIFICAÇÃO DO MENTORANDO: 

 

NOME: ___________________________________________________                            ANO____ TURMA_______ 

DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/_____ IDADE: ______________ Nº DE CONTACTO _________________________ 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO ______________________________ ANO DE ESCOLARIDADE / TURMA _________________ 

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ________________________________________PARENTESCO _____________________ 

 

 
 

 
 

B) MOTIVOS DA PROPOSTA DE MENTORIA: 

 

 

 

 
 
 
 

C) INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

A) PERCURSO ESCOLAR______________________________________________________________________ 

B) OUTROS DADOS RELEVANTES________________________________________________________________ 

C)  DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO DO ALUNO_____________________________________________________ 

 

 
 

D) DECLARAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

 

Eu abaixo assinado (a) ______________________________________________declaro que 

autorizo que o meu educando  _____________________________________ , participe no 

programa de Mentoria. 

ASSINATURA DO(A) ENCARREGADO(A) DE EDUCAÇÃO ______________________________________________________ 

 

E) RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA 

 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO  GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA  PROFESSOR TITULAR DE TURMA  

CONSELHO DE TURMA  PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  OUTRO (ESPECIFIQUE)______________________________ 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA _______________________________DATA ___/___/_____ 

 

A)IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO: 

 

NOME: 

______________________________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/_____ IDADE: ______________ Nº DE CONTACTO _________________________ 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO ______________________________ ANO DE ESCOLARIDADE / TURMA 

_________________ 

FILIAÇÃO: 

____________________________________________________________________________________ 

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ________________________________________PARENTESCO 

_____________________ 
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MENTORIA ENTRE PARES 

PLANIFICAÇÃO 
 

Mentor:_________________________________________ Ano/Turma_____ 

 

Mentorando: _______________________________Ano/Turma ____ 

 

Objetivos:  

         Motivação 

         Rendimento 

escolar 

Relações 

interpessoais 

Comportamento 

Autoestima 

Outros:_____________ 

 
 

 

Dia /Hora Atividade a desenvolver Recursos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

   

   

 
 
 

                     O Responsável:_______________________________________      Data ___/____/______ 
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MENTORIA ENTRE PARES 

 

 

Ficha de Candidatura a Mentor 

Dados pessoais: 

Nome: _________________________________________________________________ 

Ano: _____    Turma: _____ 

Gostaria de ser mentor para ajudar o aluno mentorando  : 

- a melhor  os hábitos de estudo. 

- no estudo da(s) disciplina(s) de... 

- na integração escolar / motivação. 

- Outro. Qual? __________________________________________________________ 

Disponibilidade 

Indique os dias da semana e o horário em que está disponível. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Motivação 
 
 Diga porque acha que tem perfil adequado para ser mentor.  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Assinatura _____________________________________________           Data___/___/_____ 
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MENTORIA ENTRE PARES  
 

ANO LETIVO 20___/20___  

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO MENTOR 

 
NOME: ___________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO:____/____/____ IDADE: ____ Nº DE CONTACTO ________________________ 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO ________________________________________ANO /TURMA ____  

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ___________________________________PARENTESCO __________ 

 
DECLARAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

 

EU ABAIXO ASSINADO (A) ______________________________________________DECLARO QUE 

AUTORIZO QUE O MEU EDUCANDO,  _____________________________________ , PARTICIPE NO 

PROGRAMA DE MENTORIA. 

 

ASSINATURA DO(A) ENCARREGADO(A) DE EDUCAÇÃO _________________________________________________ 

 

DATA ___/ ___/ ______ 
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