Informação sumária sobre o Programa de Mentoria
" PROGRAMA MENTORIA ESTUDAR COM COMPANHIA "

1) O QUE É O PROGRAMA DE MENTORIA?
No contexto do Plano de Atuação para o ano de 2020/2021, o Agrupamento de
Escolas Madeira Torres elaborou, dinamiza e aplica um Programa de Mentoria, que
foi delineado de acordo com as orientações constantes no documento de Resolução
do Conselho de Ministros nº53-D/ 2020, onde se refere que tendo em conta o impacto
da pandemia na suspensão das atividades letivas, se deve implementar esta medida,
aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário que não
transitaram em 2019/2020, bem como os alunos que sejam sinalizados por revelarem
muitas dificuldades.
O Programa de Mentoria desenvolve-se através da identificação de alunos
(Mentores) que, em cada escola, se disponibilizam para apoiar os seus pares
(Mentorandos) acompanhando-os, designadamente, 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.
Visa este programa fundamentalmente, a obtenção de benefícios ao nível da
motivação, permitindo o acompanhamento dos alunos, com ganhos significativos ao
nível do seu desempenho e da sua integração na vida da escola, assim como, estimular
o relacionamento interpessoal e a cooperação entre alunos.
Em linhas gerais, aponta-se para que o Mentor guie e aconselhe um
Mentorando, num ambiente de interajuda e através da realização de encontros
regulares.
É fundamental que a relação entre mentor/mentorando seja de confiança,
respeito e empatia.

2) CARACTERÍSTICAS DOS ALUNOS MENTORES
Na seleção de alunos mentores, deve ter-se em conta que os mesmos
apresentem a maioria das características listadas abaixo:



Comunicativos



Proactivos



Responsáveis



Empenhados



Flexíveis e pacientes



Perseverantes



Simpáticos/afáveis/amigos dos outros



Humildes



Disponíveis



Revelarem espírito de equipa e possuírem capacidade de liderança

3) RECONHECIMENTO DOS ALUNOS MENTORES

🏆Registo de participação na "Ficha Informativa do Aluno" e valorizada na
classificação final de CIS – Cidadania de Intervenção Social.

🏆O aluno mentor, no final do ano letivo, receberá um "Certificado de Aluno Mentor".
🏆O aluno integrará o Quadro de "Valor" do Agrupamento.

