
PROJETO

BEM -ME -QUER

MENTORIA  INTERTURMA

Consiste no acompanhamento de um

aluno por parte de um aluno voluntário

(mentor) de idade superior, tendo por

base a construção de uma relação

especial de confiança e de ajuda

PROJETO
BRAÇO  

DIRE ITO
LÓGICA  TUTORIAL  INTRATURMA

Consiste no desenvolvimento de uma

relação entre dois alunos da mesma

turma, em que, para além da amizade,

existe uma lógica de ajuda na

aprendizagem e para a inclusão escolar.

MENTORIAS
AEVA

A Mentoria constitui uma intervenção promotora do desenvolvimento

positivo das crianças e dos jovens, envolvendo competências

(meta)cognitivas, emocionais, sociais, académicas e socioprofissionais,

correspondentes  ao Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade

Obrigatória

Estão previstos dois projetos: o Projeto Bem-Me-Quer que consiste

numa mentoria interturma e prevê uma diferença etária entre mentor

e mentorando e; o Projeto Braço Direito que  se define pelo

estabelecimento de uma relação de apoio entre dois alunos da mesma

turma, numa lógica de tutoria entre pares. 

O Programa de Mentoria do AEVA,  elaborado no

âmbito na RCM nº 53-D/2020, prevê o

estabelecimento de relações entre pares, nas quais o 

 mentor desempenha um papel de apoio e de modelo

positivo em relação ao mentorando.  

Estes projetos resultam da parceria entre o Programa de Mentorias e o

Programa de Voluntariado do AEVA, que os coordenam, e envolve

Diretores de Turma, Docentes e Encarregados de Educação.  

Divulgação dos projetos, dos perfis e
dos procedimentos e articulação entre

a Coordenação dos projetos e DT

Programa de Mentoria +
Programa de Voluntariado

*Ao abrigo do financiamento do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, para o ano letivo 2020-2021.

MENTORES /PERF I L

Alunos voluntários do 9º ano/ ensino

secundário, com competências de empatia,

comunicação, interesse em ajudar,

assertividade, responsabilidade, empenho,

persistência e atitudes de inclusão, 

MENTORANDOS /PERF I L

Alunos do 5º, 6º e 7º anos, com  dificuldades

de inclusão e/ou aprendizagem escolar, com

vulnerabilidades no ensino à distância e que

tenham abertura para serem ajudados.

MENTORES /PERF I L

Alunos/as do 2º e 3º ciclos e do ensino

secundário, pertencentes à turma dos aluno

mentorandos/as, com competências de

organização, assertividade, responsabilidade

e  autonomia no estudo e nas tarefas diárias. 

MENTORANDOS /PERF I L

Alunos do 2º e 3º ciclos e do ensino

secundário, com dificuldades ao nível da

inclusão e/ou de aprendizagem escolar com

vulnerabilidades no ensino à distância e que

tenham abertura para serem ajudados. 

Coordenadores DT

 Diretores de Turma 
Apoio na divulgação aos alunos, auscultação do
CT na indicação dos mentorandos e dos pares
de tutoria intraturma, articulação com a
coordenação dos projetos e com os EE.
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Coordenação:
Direção + Coord. DT + Serviço de Psicologia*



Inscrições

MENTORES  
PROJETO  BEM -ME -QUER

O estudante voluntário preenche o
Formulário online; 
Até 10.dez.2020

O DT, preenche os dados do
mentorando proposto pelo CT, no
formulário online.
Até 23.dez.2020

MENTORANDOS
PROJETO  BEM -ME -QUER

MENTORES  E
MENTORANDOS

PROJETO  BRAÇO  DIRE ITO

Após auscultação do CT, o DT
preenche os dados do mentor e do
mentorando num formulário online.
Até 23.dez.2020

Recrutamento e
Matching

A Coordenação assegura as entrevistas
aos estudantes voluntários, a análise de
perfis e matching entre mentor e
mentorando e a recolha das autorizações
dos EE, em articulação com os DT, 

 Sessão de Acolhimento aos
Mentores do projeto BMQ

Reunião com os pares de
mentoria do Projeto BD

A Coordenação dos programas, em articulação com DT,
reúne com alunos para identificar necessidades e
competências, definir os objetivos da relação de apoio e
celebrar o contrato de mentoria entre participantes. 

A Coordenação dos programas  acolhem os
voluntários numa sessão para esclarecimento dos
objetivos, normas, funcionamento e capacitação para a
ação no projeto. 

Plano de  Capacitação dos
Mentores do projeto BMQ

Plano de  Capacitação e Orientação
de Mentores e Mentorandos do

projeto BD

Da responsabilidade da Coordenação, o
plano de capacitação prevê a realização de
workshops de promoção de competências e
sessões de aconselhamento individual e de
pares mentor-mentorando. 

Avaliação trimestral e
final

Avaliação do programa é realizada pelos
mentores, mentorandos e  DT


