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PROGRAMA DE 

MENTORIAS 
 

 

 
“ A mentoria é uma jornada onde o 

mentor e mentorando caminham juntos, 

compartilhando experiências e 

aprendizados ”. 

David N. Cardoso 

 
De acordo com as orientações do Ministério 

da Educação e o estabelecido na Resolução do 
Conselho de Ministros nº. 53-D/2020 de 20 de julho 
de 2020, o Programa de Mentorias visa estimular o 
relacionamento interpessoal e a cooperação entre 
alunos. 

Nesse sentido, o Agrupamento de Escolas 
de Esgueira pretende com este Programa de 
Mentorias dar continuidade ao programa 
desenvolvido nos anos anteriores e seguir as 
orientações da DGEstE, alargando assim as 
mentorias a todos os níveis de ensino, como 
estratégia de promoção do sucesso educativo. 

 Devido às características excecionais vividas nos 
últimos anos letivos, é de extrema importância 
rentabilizar todos os recursos com vista à promoção, 
acompanhamento, consolidação e recuperação das 
aprendizagens, nomeadamente no âmbito das 
competências socioemocionais. 

A implementação deste programa será 
prioritariamente direcionada aos alunos do 3º ciclo e 
secundário. 

 
  Objetivos  
O Programa de Mentorias tem como objetivos: 

● Acompanhamento no desenvolvimento das 
aprendizagens, no esclarecimento de dúvidas, na 
integração escolar, na preparação para os 
momentos de avaliação e em outras atividades 
conducentes à melhoria dos resultados escolares. 

● Capacitar os alunos ao nível socioemocional: 
estimular o relacionamento interpessoal e a 
cooperação entre alunos, promover o 
desenvolvimento da confiança e resiliência com 
vista a uma adequada autodeterminação; 

● Potenciar o desenvolvimento de uma 
cultura baseada nos valores da solidariedade, da 
cooperação, da entreajuda entre pares e da 
responsabilidade; 

● Promover o sucesso educativo e a 

inclusão. 

 
  Destinatários  

 
Alunos do 2º, 3º ciclo do Ensino Básico e 

Secundário. 

 

  Sessões de mentoria  
 
As mentorias podem ser ao nível académico, ao nível 
social ao nível académico-social. 
As sessões de mentoria têm uma periodicidade 
mínima de um tempo semanal, podendo ter maior 
regularidade dependendo da disponibilidade do par 
mentor/mentorando. Em cada sessão os alunos 
mentores registam a assiduidade e as atividades 
desenvolvidas, em documento próprio. 

As sessões deverão ser preferencialmente 
presenciais, podendo ser, excecionalmente, ser on-
line.  

Queres ser mentor? 

Queres ser mentorando? 

 

Inscreve-te! 

 
Se queres saber mais, consulta o documento 

“Programa de Mentorias” na página da escola. 

 

 

 

 


