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A. Introdução

Os programas entre pares têm-se revelado eficazes. Há estudos empíricos que demonstram os benefícios

significativos  da  aprendizagem  colaborativa  e  cooperativa  (Ladyshewsky,  2006).  Estes  programas  de

mentoria apresentam, em comum, a colaboração e cooperação entre pares e têm constituído uma prática

integrante de diferentes instituições e níveis de ensino. 

Ao nível do ensino básico e secundário, os pressupostos desta intervenção são aplicados essencialmente

através de um acompanhamento académico de alunos que apresentam dificuldades específicas, sendo esse

acompanhamento realizado pelos  seus  pares  com competências  mais  desenvolvidas  nas  áreas  visadas

(Projeto MENTOR, 2005). Ambos os intervenientes parecem beneficiar desta relação, nomeadamente no

que se refere à autoestima e maturação psicossocial (Pyatt, 2002).

A  mentoria  entre  pares  visa  promover  as  competências  de  relacionamento  pessoal,  interpessoal  e

académico, procurando que os alunos adequem os seus comportamentos em contexto de cooperação,

partilha e colaboração e que sejam capazes de interagir com tolerância, empatia e responsabilidade, tal

como preceituado no documento Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (Orientações para a

Recuperação e Consolidação das Aprendizagens, ME, 2020).

O programa de  mentoria  pretende  que o  mentor  acompanhe o  mentorando 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, individuais e de grupo

(Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens, ME, 2020).
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B. Enquadramento histórico

A mentoria remonta à antiguidade clássica. Na Odisseia de Homero, Ulisses, rei de Ítaca, confia a Mentor,

um fiel  e sábio amigo, a educação do seu filho Telémaco, antes de partir para a guerra de Tróia. Esta

imagem de um indivíduo mais velho que proporciona suporte e orientação - o mentor - permaneceu então

até à atualidade (DuBois & Karcher, 2005). 

Na literatura científica, Jacobi (1991) listou, em revisão,  quinze diferentes definições.  A principal  razão

apontada  para  a  inexistência  de  uma  definição  universal  tem  sido  associada  ao  facto  de  a  mentoria

constituir uma relação social. Apesar da dispersão de sentidos, a mentoria assenta numa relação na qual

uma pessoa experiente (o mentor) apoia o desenvolvimento de outra (o mentorando), na potenciação de

conhecimentos e de competências específicas, mas também pode referir-se ao desenvolvimento pessoal. A

relação de confiança mentor-mentorando é pautada pela ausência do carácter avaliativo do impacto direto

no desempenho que o mentorando possa ter, de forma que a relação seja de livre aprendizagem, sem

receios ou preocupações. 
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C. Contextualização do ProMentI

Com  a  aplicação  do  programa  ProMentI,  no  âmbito  da  pandemia  Covid-19,  pretende-se  que  o

desenvolvimento  das  atividades  aconteça no  interior  de  cada turma,  isto  é,  mentores  e  mentorandos

deverão pertencer ao mesmo grupo de alunos e, portanto, orientados pelo mesmo adulto.

Os pares criados no âmbito deste programa deverão ser orientados pelo respetivo diretor de turma que

ajudará, entre outras situações, a:

- definir objetivos;

- a estabelecer horários, calendarização e local das sessões formais de mentoria;

- estabelecer momentos informais de mentoria;

- reconhecer quando o mentor não tem conhecimentos/capacidades para ajudar o seu par;

- ponderar a possibilidade dos papéis serem recíprocos: um aluno é mentor numa matéria e o outro aluno

noutra.

Para Duran e Vidal (2004), o uso desta metodologia na sala de aula permite que:

- todos os alunos aprendam com a ajuda adequada;

- o aumento da interação social entre os alunos, ficando o professor com mais disponibilidade para os casos

individuais mais necessitados; 

- os alunos aprendam mais quando tomam consciência dos seus processos de aprendizagem e se avaliam a

eles mesmos;

- os problemas de indisciplina diminuam, uma vez que as normas fazem parte dos papéis assumidos pelos

alunos.

Para  além  dos  intervenientes  diretos  (mentor,  mentorando  e  diretor  de  turma),  o  envolvimento  das

famílias reveste-se de grande importância, pelo que os pais/encarregados de educação serão chamados à

participação (ainda que de retaguarda) no ProMentI (King et al., 2002).

Em  todos  os  procedimentos  levados  a  cabo,  a  proteção  da  confidencialidade  e  da  privacidade  dos

participantes deverá estar garantida.
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1. Vantagens do ProMentI para o mentor 

- Envolvimento na aprendizagem, na responsabilidade e na autoestima;

- Controlo dos conteúdos e/ou das tarefas;

- Organização dos conhecimentos com vista à transmissão ao par. Ao ensinar também estamos a aprender

e a aprofundar os nossos conhecimentos;

- Desenvolvimento do auto e heteroconhecimento;

- Desenvolvimento de competências relativas à interação social e à comunicação;

- Desenvolvimento da cooperação, da partilha e da colaboração;

- Desenvolvimento da tolerância, empatia e responsabilidade.

2. Vantagens do ProMentI para o mentorando:

- Desenvolvimento de competências de integração escolar (adaptabilidade), de relacionamento interpessoal

e académicas;

- Autorregulação das aprendizagens (motivação e comprometimento);

- Diminuição da ansiedade;

- Aumento da autoconfiança, autoestima, autocontrolo, autoeficácia;

- Desenvolvimento da cooperação, da partilha e da colaboração;

- Desenvolvimento da tolerância, empatia e responsabilidade.
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D. Objetivos

- Estimular o relacionamento interpessoal e a cooperação entre alunos;

- Desenvolver aprendizagens;

- Esclarecer dúvidas;

- Integrar os pares no contexto escolar;

- Preparar os momentos de avaliação;

- Melhorar os resultados escolares;

- Apoiar no desenvolvimento de múltiplas literacias, de acordo com as áreas de competência enunciadas no

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

Em traços gerais, este programa de mentoria procura que o mentor guie e aconselhe o mentorando, num

ambiente de entreajuda e através da realização de encontros regulares. É fundamental que a relação entre

mentor e mentorando seja de confiança e respeito. (https://bibliotubers.com)

Como exemplos de atividades que poderão concorrer para a prossecução dos objetivos enunciados, e não

descurando  outras  que  os  intervenientes  no  processo  julguem  pertinentes,  podem  ser  referidas  as

constantes no documento Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens (ME, 2020)

que são as seguintes:

- Responder a dúvidas;

- Estudar em conjunto;

- Rever trabalhos de casa;

- Acompanhar o desenvolvimento das tarefas;

- Orientar a participação na vida escolar;

- Promover a integração no grupo de pares.
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E. Perfil dos mentores e mentorandos

Mentores → alunos que revelam competências a nível de relacionamento interpessoal e cooperação 

entre pares;

→ alunos que revelam bom desempenho escolar;

→ alunos que revelam competências na aquisição de múltiplas literacias.

Mentorandos → alunos que revelam dificuldades de integração escolar;

→ alunos que revelam dificuldades de relacionamento interpessoal;

→ alunos que manifestam lacunas a nível académico.
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F. Operacionalização do ProMentI

a) Divulgação do programa aos diretores de turma, na primeira reunião do ano letivo (início de setembro);

b) Divulgação do ProMentI junto dos encarregados de educação na primeira reunião com os diretores de

turma do 5.ºano (início de setembro). No 6.º ano, a divulgação será feita via e-mail (envio do flyer).

c) Divulgação do ProMentI junto dos alunos, numa aula com o diretor de turma (LCP ou CeD), até ao final

da primeira quinzena de outubro. No 5.º ano, a divulgação será feita com a colaboração dos SPO;

d) Divulgação do projeto à comunidade escolar através dos flyers… (setembro/outubro);

e) Identificação/recrutamento dos alunos mentores feita, preferencialmente, em regime de voluntariado

ou por recomendação dos professores do conselho de turma, até ao final da primeira quinzena de outubro.

Esta identificação pressupõe o contacto com os encarregados de educação dos alunos para a recolha da

respetiva autorização em documento próprio para o efeito;

f) Identificação dos mentorandos em conselho de turma, com base numa proposta do diretor de turma a

apresentar na reunião de conselho de turma intercalar do 1.º período;

g) Na mesma ocasião, deverá ser apresentada pelo diretor de turma proposta(s) de emparelhamento, com

base nos seguintes critérios:

i. interesses mútuos;

ii. personalidades compatíveis;

iii. competências do mentor/competências a desenvolver no mentorando.

Dainte (1990) descobriu que os rapazes equilibravam com sucesso estratégias de criatividade e de controlo,

enquanto as raparigas tinham a tendência de confiar demasiado no controlo. Assim, há que ficar atento às

variações em função do género.

Nota: No caso das turmas do 5.º ano, apenas poderá ser atribuído um mentorando a cada mentor. Aos

mentores do 6.º ano, poderão ser atribuídos, no máximo, dois mentorandos.

ProMentI (2021/2022) – AE Águeda 11



h) Disponibilização de formação inicial (prestada pelo DT) aos mentores, logo após a formação dos pares,

para promover o desenvolvimento de competências relacionais, comunicacionais e de métodos de estudo.

Esta formação visa, sobretudo, fornecer conselhos aos mentores e aos mentorandos, uniformizando as

estratégias de atuação e não invalida o acompanhamento regular e sistemático por parte da coordenadora

do programa e dos diretores de turma. Será assegurada a resposta rápida a eventuais constrangimentos.

No âmbito desta formação inicial, os assuntos a abordar prendem-se com o papel a desempenhar por um

mentor,  quais  os  procedimentos a  adotar  durante  as  sessões  de  mentoria  e,  ainda,  fornecer  algumas

propostas de atividades a realizar entre os pares.

i) A cada mentor serão facultados os instrumentos que os responsáveis pelo programa julguem pertinentes

e necessários, nomeadamente: apresentação breve do mentorando e das áreas em que necessita de apoio;

objetivos da mentoria que devem ser simples e exequíveis (estes objetivos deverão ser definidos entre o

mentor e o mentorando; cronograma das sessões).

j) O programa funcionará de segunda a sexta-feira em contexto de sala de aula ou extra-aula (na sala da

turma, na Biblioteca Escolar, ou, ainda, através da plataforma online “Meet”), preferencialmente próximo

de um adulto a quem os mentores/mentorandos possam recorrer em caso de necessidade.
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G.  Supervisão de atividades

Os diretores  de turma acompanharão as atividades desenvolvidas pelos pares de mentor/mentorando,

através de conversas “informais”, no sentido de, atempadamente, acautelar situações indesejadas.

Trimestralmente, cada par terá de preencher  um questionário, apresentado pelo diretor de turma, para

recolha  de  dados,  referindo  o  tipo  de  atividades  desenvolvidas,  a  sua  periodicidade  e  forma  de

operacionalização, bem como a avaliação global do trabalho desenvolvido nas sessões.
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H. Monitorização
A monitorização de todo o processo é da responsabilidade do Conselho Pedagógico (Orientações para a

organização do ano letivo 2020/2021, ME, julho de 2020), mediante a recolha de dados feita junto dos

intervenientes (Teoria da Mudança, Carol Weiss), com uma periodicidade trimestral.

1. Resultados:

- Desenvolvimento e promoção da autonomia;

- Aumento de competências de empreendorismo;

- Aumento da capacidade de trabalho de equipa;

- Identificação e reconhecimento de pontos fracos e fortes enquanto aluno;

- Aumento da capacidade de resolução de problemas;

- Aumento da empatia;

- Aumento da resiliência;

- Aumento do pensamento crítico e criativo;

- Aumento da capacidade de tomada de decisão;

- Aumento de competências de planeamento e gestão de tempo e espaço;

- Aumento de competências do comprometimento com objetivos.

2. Efeitos

- Aumento do autoconhecimento;

- Aumento do autocontrolo;

- Desenvolvimento da empatia;

- Aumento da motivação;

- Aumento das competências de relacionamento interpessoal;

- Aumento da adaptabilidade;

- Aumento da organização e planeamento;

- Desenvolvimento da tolerância, cooperação, partilha, colaboração e responsabilidade.
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3. Impactos

- Alunos com maior desenvolvimento de competências pessoais, sociais e relacionais;

- Alunos com cidadania mais consciente, ativa e dinâmica;

- Sucesso escolar.

4. Indicadores

Perceção dos mentores, mentorandos, diretores de turma e encarregados de educação sobre:

- aumento do autoconhecimento;

- aumento do autocontrolo;

- aumento da motivação;

-  aumento de competências de relacionamento interpessoal;

-  aumento da adaptabilidade;

-  aumento da organização e planeamento;

- resultados escolares dos alunos mentores e mentorandos;

- assiduidade dos mentorandos às sessões;

- número de turmas envolvidas;

- número de mentores participantes;

- número de mentorandos participantes.

5. Métrica

A métrica a aplicar será a soma dos níveis atribuídos por mentores, mentorandos, diretores de turma e

encarregados de educação a dividir pelo número de alunos mentores, mentorandos, diretores de turma e

encarregados de educação inquiridos.

6. Fonte

Serão aplicados questionários  diferenciados,  no final  de cada período letivo, a todos os intervenientes

(mentores, mentorandos, diretores de turma e encarregados de educação).
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I. Coordenação e acompanhamento do ProMentI

A coordenação e acompanhamento do ProMentI são efetuados pela coordenadora dos diretores de turma,

a quem compete:

- Sensibilizar os docentes, em especial os diretores de turma, para a identificação precoce da necessidade

de integração no ProMentI dos alunos em risco, articulando com a Comissão de Proteção de Crianças e

Jovens de Águeda;

- Articular com a EMAEI a forma de proporcionar aos alunos os meios e as condições necessárias à sua

segurança, formação, educação, bem-estar e desenvolvimento integral;

-  Elaborar  os  relatórios  trimestrais  e  final  a  apresentar  ao  Conselho  Pedagógico  para  avaliação  dos

impactos.

Aos diretores de turma compete:

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

junto dos pares constituídos;

- Apoiar os alunos mentores no desenvolvimento das suas atividades, nomeadamente na criação de hábitos

de estudo e de rotinas de trabalho;

-  Promover  a  interligação com os professores  tutores,  quando aplicável,  informando-os  das  atividades

desenvolvidas pelos alunos no âmbito do ProMentI;

- Promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais;

- Envolver a família dos alunos na planificação e desenvolvimento do ProMentI.
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J. Finalização do ProMentI

- Sessão conjunta com os intervenientes (mentores e mentorandos), restantes alunos da turma e respetivo 

diretor de turma para refletir acerca das experiências partilhadas e do seu impacto, bem como proceder à 

entrega dos certificados de participação como reforço positivo pela participação no ProMentI;

- Elaboração de relatório final a apresentar ao Conselho Pedagógico pela coordenadora do programa.
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8.Avalia  ção         final  

→ Realização de uma sessão conjunta entre 
mentores, mentorandos, restantes alunos da 
turma e respetivo(a) diretor(a) de turma para 
entrega dos certificados de participação no 
ProMentI.



ProMentI
(Programa de Mentorias Interpares)

ProMentI é um programa 
de mentoria entre alunos que

consiste 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.
Mentores e mentorandos

deverão interagir com
tolerância, empatia e
responsabilidade.

1.Vanta  gens         para         o         aluno         mentor:  

-responsabilidade e a autoestima;
-domínio das matérias/conteúdos;
-transmissão de conhecimentos - ao ensinar 

também estamos a aprender e a aprofundar os 
nossos conhecimentos;

-capacidade comunicativa;
-cooperação, partilha, colaboração;
-tolerância, empatia, responsabilidade.

2.Vanta  gens         para         o         aluno         mentorando:  

- integração escolar e relacionamento com o(s) 
outro(s);
-competências escolares;
-motivação para o estudo;
-diminuição da ansiedade;
-autoconfiança, autoestima, autocontrolo;
-cooperação, partilha, colaboração;
-tolerância, empatia, responsabilidade.

3.Divul  gação

→ No início do ano letivo junto dos alunos, 
encarregados de educação e professores;
→ Através de cartazes, folhetos, página do AEA, 
Facebook do AEA.

4.Identifica  ção

→ Mentores – em regime de voluntariado ou por 
convite;
→ Mentorandos – em regime de voluntariado ou 
por indicação do DT/conselho de turma/SPO.

5.Em  parelhamento

Na constituição dos pares serão tidos em conta 
os seguintes aspetos:
→ interesses mútuos;
→ personalidades compatíveis;
→ competências do mentor/competências a 
desenvolver no mentorando.

6.Forma  ção         inicial  

→ Desenvolver competências de relacionamento
com o(s) outro(s) ;
→ Desenvolver a comunicação;
→ Desenvolver métodos de estudo;
→ Desenvolver estratégias de atuação;
→ Propostas de atividades a realizar entre os 
pares.

7.Momentos     e     locais  

→ De segunda a sexta-feira em contexto de 
sala de aula ou extra-aula (na sala da turma, 
na Biblioteca Escolar, ou, ainda, através da 
plataforma online “Meet”).
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