ESTÁS disponível para ser ajudado?
NECESSITAS de um reforço no processo de
aprendizagem?
TENS dificuldades de relacionamento com os
colegas da escola?
NÃO SABES como melhorar os teus
resultados?
NÃO ENTENDES as orientações dos
professores?
TENS O PERFIL DO

Se necessitas de ajuda ao nível
de…


aquisição de conhecimentos em
diversas disciplinas



preparação para atividades
sumativas



realização de trabalhos de casa



apoio nas metodologias de
trabalhos



integração na turma/escola

Programa de
Mentoria
Este programa é dinamizado por

MENTORANDO IDEAL

alunos que, na nossa escola, se
INSCREVE-TE NO
PROGRAMA COMO

Mistas
Online

pares acompanhando-os no
desenvolvimento das aprendizagens,

MENTORANDO E

na integração escolar e em outras

APROVEITA A AJUDA

actividades conducentes à melhoria

DOS TEUS COLEGAS

Atividades presenciais

disponibilizam para apoiar os seus

dos resultados escolares.

COMUNICATIVO
RESPONSÁVEL
ASSERTIVO

Assinatura do aluno: ________________________________________________

Assinatura do Encarregado de Educação: _______________________________

Data: _____________, _______ de __________________ de 2020

 Mentorando

 Mentor

PROATIVO

não interessa) como

autorizo o meu educando (a) a participar no Programa de Mentoria presencialmente / à distância (riscar o que

__________________________________________________, da turma _____ do _____º ano

Eu, _________________________________________ Encarregad0 (a)o de Educação do (a) aluno (a)

Autorização do Encarregado de Educação

ÉS UM JOVEM…

AFÁVEL
ORGANIZADO

DISPONÍVEL
EMPENHADO

Então, participa

no Programa de
Mentoria da tua escola!

Objetivos do Programa de
Mentoria
● Melhorar o sucesso escolar
● Promover a inclusão escolar e o
bem-estar
● Promover o voluntariado
interpares
● Partilhar conhecimentos e
estratégias de trabalho

Cooperar é ganhar!
Ganhas maturidade, desenvolves

Torna-te Mentor e ajuda os colegas que
necessitam de apoio.

competências a nível social e
pedagógico .

E se estás disponível para melhorar os teus resultados
e aprender com os teus colegas,

A tua participação refletir-se-á na
avaliação da disciplina de Cidadania e

INSCREVE-TE!

Desenvolvimento, será registada no teu
processo individual e terás um
Certificado de Mentor .

«Eu posso fazer coisas que tu não podes, tu podes fazer coisas que eu não posso, juntos podemos fazer grandes coisas» Madre Teresa de Calcutá

