
Contamos contigo
para fazermos a
diferença na ESL!
Se tens alguma dúvida ou questão, basta
perguntares aos organizadores do
Programa de Mentoria diretamente ou
através do e-mail:
programamentoriaeslousada@gmail.com

O Programa de Mentoria
é um projeto que visa a
melhoria dos resultados

escolares, individuais e de
grupo do seu educando,

sendo um projeto
aprovado e seguro!

Quem somos?
No âmbito da disciplina de psicologia,

um grupo de 4 alunos do 12ºA
decidiram realizar o "Programa de

Mentoria" como forma de
agradecimento à Escola Secundária de

Lousada. Os alunos fomentadores
deste desafio são: Ana Valente, Dânia

Gomes, Inês Miguel e
Tiago Pacheco.

Como iremos
proceder?

1) Após a recolha das inscrições, iremos
marcar um encontro no DIA M! Neste

grande dia, ocorrerá a apresentação dos
mentores aos mentorandos, onde estes se

irão conhecer e definir os pares/trios de
acordo com o número de participantes.

2) Após o Dia M, irão ser efetuadas
reuniões semanais entre os pares/trios,

através das quais estes partilharão
ideias, opiniões, material de estudo e

muitos risos!
 

Nota: Mensalmente todos os
participantes terão uma reunião com os

alunos responsáveis do projeto para a
monitorização das atividades e

conhecimento do feedback e sugestões
de melhoria.



Afinal, o que é o
“Programa de

Mentoria”?
O projeto “Programa de Mentoria”

permite que os alunos do secundário
“apadrinhem” os estudantes do 3º.
Ciclo, implementando atividades

conducentes à melhoria dos resultados
escolares, individuais e de grupo.

Principais
Objetivos

↪ Melhorar resultados escolares;
 

↪ Desenvolver competências individuais:
cooperação, partilha, autoestima,

colaboração, tolerância, empatia e
responsabilidade;

 

↪ Tornar a Escola Secundária de
Lousada uma casa para todos os

estudantes, com um ambiente afável e
acolhedor.

Porque devo
inscrever-me?

“Se sou do 7º/8º/9º ano e necessito de ajuda para o
meu percurso escolar e individual, é óbvio que me
devo inscrever neste incrível projeto!”
Se te inscreveres, irás ser acompanhado por um aluno
do secundário (10º/11º/12º ano) ao longo deste ano
letivo. O teu “padrinho”/”madrinha” irá partilhar
contigo material de estudo, irá ajudar-te a estudar,
aconselhar-te no que precisares e irão realizar
diversas atividades lúdicas e superdivertidas para
melhorares os
teus resultados escolares e individuais! 
Nota: Irás ter reuniões semanais com o teu
padrinho/madrinha por via on-line (aproximadamente
2 horas por semana).

Mentorando

“Se sou do 10º/11º/12º e gostaria de ajudar e partilhar
a minha experiência com um aluno do 3º. Ciclo, é
óbvio que me devo inscrever neste incrível projeto!”
Se te inscreveres, irás acompanhar o teu “afilhado(a)”
(7º/8º/9º ano) ao longo deste ano letivo. Além de
partilhares material de estudo, ajudares o teu
mentorando a estudar, também deverás partilhar a
tua experiência enquanto aluno e aconselhares o
aluno(a) no que precisar! 
Nota: Irás ter reuniões semanais com o teu/tua
afilhado(a) por via on-line (aproximadamente 2 horas
por semana).

Mentor


