Formação de Mentores
Voluntários para Envolvimento
Parental na Escola

Programa de formação

Parent’R’Us – Formação Mentores
Voluntários online!

Promovido por:

Em colaboração com:

Sobre o projeto Parent'R'Us
O projeto Parent’R’Us, School Parent Involvement to Increase Student Achievement é um projeto de 3 anos
financiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia e estabelece uma parceria de 8 organizações sem
fins lucrativos de toda a Europa. O projeto PARENT'R'US tem como objetivo utilizar uma abordagem holística
para facilitar a cooperação família-escola-comunidade. O principal alvo do projeto são as famílias e as
crianças em situações de desvantagem (baixas qualificações, baixo rendimento, exclusão social).
O modelo de mentoria Parent'R'Us prevê três papéis principais:
▪

Coordenadores de mentores: profissionais na área da educação e intervenção comunitária, com
responsabilidades de coordenação e parceria escola-família-comunidade (principalmente professores, técnicos
sociais, psicólogos, entre outros), que assumem a implementação e monitorização do programa de mentoria e
o acompanhamento aos mentores;

▪

Mentores: pessoas (pais/ educadores envolvidos na realização académica e bem-estar dos seus filhos na escola,
educadores-chave da comunidade e outras pessoas de referência na vida da criança), que se dedicam de forma
voluntária a apoiar famílias de crianças em idade escolar, seguindo os pressupostos do programa de mentoria;

▪

Mentorandos: pais e outros educadores que se encontrem em situação de desvantagem e desvinculados da
escola e do sucesso académico dos seus filhos/ educandos.

O modelo Parent’R’Us baseia-se no conceito de mentoria como uma relação orientada para o desenvolvimento entre
um indivíduo menos experiente (mentorando) e um indivíduo mais experiente - o mentor (Jacobi, 1991; Kram, 1985;
Rhodes, 2005). É uma relação única e idiossincrática marcada por uma ligação emocional entre mentor e mentorando,
onde o mentor disponibiliza orientação e novas oportunidades de aprendizagem ao mentorando (DuBois & Karcher,
2005; Eby, Rhodes, & Allen, 2007). Uma relação de mentoria é também uma forma de proporcionar um ambiente seguro
para autoexploração, reflexão e autoexpressão a todos os atores no processo.
Os principais recursos do modelo Parent'R'Us são:
Revisão da literatura, evidências e lições aprendidas com os projetos MOMIE, MEGAN e MPATH no
domínio da mentoria e dos projetos Includ-ED, FamilyEduNet e ELICIT + no domínio do envolvimento parental,
participação dos estudantes e cidadania;
Perfil e competências dos coordenadores e dos mentores, necessárias para apoiar e realizar o
programa de mentoria dentro da escola, em associações de pais e/ou associações locais;
Programa de mentoria de envolvimento parental na escola, incluindo curso de formação dos
coordenadores e dos mentores voluntários;
Kit de ferramentas de sensibilização para pais, escolas, organizações de intervenção comunitária e
outras entidades de supervisão e acompanhamento na área da educação.
Todos os recursos e informações estão disponíveis em: https://www.parentrus.eu/.
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Introdução
A revisão da literatura sobre envolvimento parental na escola1 sugere que as
complexidades deste envolvimento surgem tanto dos pais como da própria escola. Os
programas de mentoria têm-se revelado uma ferramenta eficaz para envolver os pais.
Permitem ir ao encontro das necessidades individuais de cada família, ao assumir que
muitas vezes elas são multidesafiadas, e promovem a igualdade entre todos os elementos
envolvidos. Mais ainda, promovem o comprometimento e colaboração de todos para um
mesmo objetivo – o bem-estar da criança (Parent’R’Us, 2019).
Tendo por base as conclusões das iniciativas MOMIE, MEGAN e MPATH2, existem várias
competências que um mentor deve ter para que se possa assumir como um facilitador
eficaz do processo de mentoria e contribua para a melhoria das relações escola-famíliacomunidade. O Perfil de Competências dos Mentores Parent’R’Us3 define um conjunto de
10 competências centrais. A mobilização destas competências é o foco central deste curso
“FORMAÇÃO DE MENTORES VOLUNTÁRIOS PARA ENVOLVIMENTO PARENTAL NA ESCOLA”.
Este curso de formação está desenhado num formato 100% online. Os formandos, como
componente final do curso, são convidados a experimentar um processo de mentoria
supervisionado, de forma a mobilizar e colocar em prática as competências adquiridas.
O curso permitirá obter as competências necessárias para conduzir um processo de
mentoria, ao abrigo do modelo Parent’R’Us. Os seus objetivos são:
▪

Promover a colaboração entre pais / educadores, escola e outros agentes da
comunidade;

▪

Desenvolver as competências (conhecimentos, atitudes e capacidades) necessárias
para ser um mentor;

▪

Valorizar o envolvimento dos pais e encarregados de educação das crianças e
jovens em situação de desvantagem no seu percurso escolar.

Palavras-Chave
Mentor; envolvimento parental; colaboração família-escola-comunidade.

1

Disponível para consulta em: https://www.aproximar.pt/uploads/4/3/4/4/43445821/parentsrus_report_io1_pt_sem_anexos.pdf

2

Para saber mais, consulte: https://www.aproximar.pt/economia-empreendedorismo-e-empregabilidade.html

3

Disponível para consulta em: https://www.parentrus.eu/uploads/8/0/6/2/80629992/parentrus_io3_self-assessment_mentors_pt_.pdf
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Destinatários
Profissionais com formação na área da educação/pedagogia: professores, educadores, técnicos de
intervenção comunitária, entre outros.
Pais e encarregados de educação envolvidos na promoção do sucesso da comunidade escolar.

Formato e métodos de aprendizagem
O curso de formação está desenhado numa combinação de disponibilização de conteúdos à
distância (online, assíncrono) e sessões de aprendizagem ativa (online, síncronas). Centra-se numa
aprendizagem experiencial, na qual os formandos são convidados a colocar em prática os
conhecimentos adquiridos, mobilizando as capacidades para a acompanhar um mentorando.

Conteúdos à distância

Aprendizagem ativa

(online, assíncrono)

(online, síncrono)

A plataforma de aprendizagem é a ferramenta de
suporte à formação à distância, acedida em
Aproximar Capacita (clique para aceder).

As sessões síncronas são focadas na clarificação
dos conceitos, debates e partilha de experiências,
e sobretudo na realização de exercícios práticos,
análise de estudos de caso e trabalhos
colaborativos.

Os formandos devem visualizar os conteúdos
colocados online antes das sessões síncronas. Esta
visualização, à distância, serve para disponibilizar
os conteúdos teóricos necessários e é expectável
que os formandos submetam pelo menos um
trabalho escrito por módulo, através da
plataforma.
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Resultados da aprendizagem
No final do programa de formação, os participantes deverão ser capazes de:
▪

Identificar o impacto das diferenças
culturais na comunicação;

▪

Reconhecer e promover a consciência da
capacidade de superar desafios;
Compreender
os
princípios
do
desenvolvimento cognitivo, necessidades
e o impacto do stress no desenvolvimento
da criança;

▪

▪

Compreender
a
importância
das
dimensões da inteligência emocional na
mentoria;

▪

Reforçar a colaboração entre pais e
escola;

▪

Reconhecer o âmbito do papel do mentor,
respeitando aos limites e assegurando
apoio eficaz aos mentorandos.

Conteúdos dos módulos de formação
Comunicação

Resiliência

Desenvolvimento da criança

▪

Barreiras à comunicação

▪

Recursos pessoais

▪

▪

Diversidade cultural

▪

Importância do
autocuidado

Estádios de
desenvolvimento

▪

Apoio psicopedagógico

▪

Trauma

▪

Inteligência emocional

Estratégias para encontrar
pensamentos alternativos

Consciencialização sistémica

Envolvimento parental

▪

Autoperceção

▪

Abordagem ecológica

▪

Estilos de parentalidade

▪

Autogestão

▪

▪

Cooperação família-escola

▪

Perceção social

Educação como um fator
positivo

▪

Gestão das relações

Gestão de conflitos

Ser Mentor

▪

Tipos de conflito

▪

Conceito de mentoria

▪

Estratégias de gestão

▪

Papel do mentor
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Carga horária
O curso de formação “FORMAÇÃO DE MENTORES VOLUNTÁRIOS PARA ENVOLVIMENTO PARENTAL NA ESCOLA” tem a
duração total de 22 horas, distribuídas por:
●

12 horas assíncrono;

●

10 horas síncrono.
Tipo de sessão
Módulos
I.
Introdução ao Parent’R’Us/ Acolhimento

Horas
Síncrono

Assíncrono

Total

1h

0,5h

1,5h

1,5h

1,5h

3h

II.

Comunicação

III.

Resiliência

-

1h

1h

IV.

Desenvolvimento da criança

-

1,5h

1,5h

V.

Inteligência emocional

1,5h

1,5h

3h

VI.

Consciencialização sistémica

-

1h

1h

VII.

Envolvimento parental

3h

2h

5h

VIII.

Gestão de conflitos

-

1h

1h

3h

2h

5h

10h

12h

22h

IX.

Ser mentor
TOTAL

O volume de horas assíncrono é gerido individualmente por cada formando de forma autónoma, desde
que cumprida a regra de completar as atividades disponibilizadas online de cada módulo, antes de cada
sessão síncrona. As sessões síncronas são distribuídas de acordo com o cronograma da ação, em blocos de
3 horas por sessão, num total de 3 sessões de formação.

Metodologia de avaliação e certificação
O processo de avaliação é baseado em quatro atividades:

Balanço de
competências
(pré e pós
formação)

Classificação
final do
participante

Avaliação de
impacto

Avaliação de
satisfação dos
formandos e
formadores

O certificado de formação profissional é emitido apenas aos formandos que frequentarem todas as sessões
de formação síncronas e que tiverem completado todas as atividades disponibilizadas online.
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Para mais informações, contacte:
Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social
+351 211 336 681
contacto@aproximar.pt
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