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Nome do Projeto ou Clube - PROGRAMA DE MENTORIA – Laços 

 
Pequena sinopse explicativa da atividade – O programa foi criado e implantado no 

ano transato e propõe que os alunos do 9.º e 12.º ano se disponibilizem para apoiar os 

seus pares, do 7.º, 8.º e 9.º anos, acompanhando-os, designadamente,  

▪ no estudo em conjunto e no desenvolvimento das aprendizagens;  
▪ no esclarecimento de dúvidas;  
▪ na integração escolar, no grupo de pares e na participação na vida escolar;  
▪ na preparação para os momentos de avaliação;  
▪ e em outras atividades conducentes à melhoria dos resultados escolares. 

Professores responsáveis – Professora Sandra Sampaio e psicóloga Susana Nogueira 

Destinatários – alunos do 7.º, 8.º, 9.º e 12.º ano da ESRBP. 

Estrutura proponente – SPO e Biblioteca ESRBP. 

Local(ais)de implementação da(s) atividade(s) – As sessões de tutoria entre pares 

realizam-se na biblioteca da ESRBP. 

Nº de professores envolvidos – professora Sandra Sampaio e Diretores de turma do 

7.º, 8.º, 9.º e 12.º ano da ESRBP. 

Outra informação que considere pertinente –  
 
Cabe aos diretores de turma a divulgação do Programa de Mentoria junto da sua turma. 
Os mentores são alunos voluntários que consideram ter perfil adequado para o 
desempenho da sua função, depois do preenchimento de um formulário para poderem 
ser selecionados são associados a um mentorando adequado ao seu perfil.  
Os alunos mentorandos são sinalizados e propostos pelos diretores de turma e em 
conselho de turma. Podem beneficiar do Programa de Mentoria os alunos que:  
▪ se disponibilizaram a ser ajudados, através da integração no programa;  
▪ apresentaram dificuldades na realização de tarefas, na organização do estudo ou dos 
materiais;  
▪ e evidenciaram dificuldades de relacionamento interpessoal.  
Os encarregados de educação têm que conceder autorização para a participação do seu 
educando no programa.   
 
É fornecido acompanhamento aos mentores com o objetivo de promover conhecimentos 
e competências para o desenvolvimento de uma relação adequada com os mentorandos. 
A formação é dinamizada pela coordenadora do projeto, professora Sandra Sampaio e 
pela psicóloga Susana Nogueira. 


