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1. ENQUADRAMENTO

O programa renovado de Tutorias da Escola Secundária Emídio Navarro, baseiase nos seguintes documentos: Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/202º
e Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens ao Longo
do Ano Letivo de 2020/2021 de Agosto de 2020. O presente documento
salvaguarda a especificidade deste tipo de intervenção educativa enquanto
componente complementar, direcionada para a promoção da igualdade e equidade.

A medida de Tutoria é uma estratégia de apoio e orientação pessoal e escolar,
entre um tutor e um tutorando, que visa não só o acompanhamento escolar, mas
sobretudo o desenvolvimento pessoal e a realização do potencial do tutorando,
através de uma relação desenvolvida de forma partilhada e construída por ambos
os elementos da díade. A parceria tutor/tutorando é desenvolvida entre
professor/aluno.

A Tutoria contempla duas dimensões de intervenção prioritária, que se devem
intersecionar:

a) acolhimento e/ou integração,

b) cooperação entre alunos e professores tutores para a consecução das várias
áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória.

A dinamização desta parceria tem em conta o princípio de que as ações de Tutoria
se desenvolvem como um trabalho colaborativo entre alunos e professores tutores,
de forma a fomentar boas práticas e a minimizar situações mais problemáticas de
natureza escolar e/ou educativa. O facto de o apoio ser realizado por um professor
tutor propicia um contacto menos formal junto do tutorando, pelo que a transmissão
da mensagem é favorecida pela menor distância formal e de linguagem - veja-se a
pirâmide da aprendizagem (William Glasser, 1998, citado por Bibliotubers, 2020).
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De acordo com o perfil do aluno, é traçado um plano de acompanhamento
personalizado, desenhado pelo tutor, tendo em conta: o plano semanal de “estudo
acompanhado”; o acompanhamento presencial, pelo tutor, do aluno com problemas
de integração ou problemas disciplinares; o diálogo permanente com o encarregado
de educação e os professores do conselho de turma.

À figura de tutor está associado o papel de facilitador de aprendizagens, pelo que
serão princípios a salvaguardar na dimensão pedagógica e formativa os seguintes:
 a dinamização de processos colaborativos e solidários de formação nas várias
modalidades de ensino: regime presencial, regime misto e regime não
presencial;
 o reconhecimento do papel do tutor na promoção do desenvolvimento de
competências transversais e sociais, como sejam a relação com o(s) outro(s),
os hábitos de trabalho e métodos de estudo, as competências leitora e escrita,
a literacia digital e a resolução de situações problemáticas que exigem o
pensamento dedutivo;
 a possibilidade de haver esclarecimento de dúvidas e preparação para os
momentos de avaliação, preferencialmente, com mediação docente - medidas
universais (Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, artigo 8.º, Capítulo
II do Dec. Lei n.º 54 de 2018, de 6 de julho).
 a vantagem da tutoria em contexto escolar reside no facto desta se constituir
como elemento essencial e protetor dos jovens com problemas de
desenvolvimento, tanto ao nível comportamental como ao nível das dificuldades
de aprendizagem, com o objetivo de potenciar a resiliência dos tutorandos
através de experiências positivas que reforcem e promovam a sua autoconfiança
e a crença em si próprios, permitindo‐lhes a realização do seu potencial, quer
pessoal quer académico.
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2. OBJETIVOS DO PROGRAMA DE TUTORIA
2.1. Gerais

a) Implementar mecanismos de acompanhamento e de integração plena de
estudantes referenciados ou que o solicitem no decurso dos respetivos ciclos
de estudos, diminuindo dificuldades decorrentes de mudanças escolares,
geográficas e culturais;

b) promover a equidade, a qualidade das experiências de aprendizagem, a
resolução de dificuldades de natureza diversa, e prevenir o abandono,
desenvolvendo as relações interpessoais, bem como atitudes positivas em
relação à escola, aos professores e aos pares;

c) permitir a autorregulação das aprendizagens essenciais, incrementando o
bem-estar e a adaptação às expectativas académicas e sociais;

d) dinamizar contextos de formação e de aprendizagem, potenciadores do
desenvolvimento de competências transversais, contemplando o
desenvolvimento pessoal e coletivo, num espírito de pertença à escola;

e) promover a disseminação de boas práticas e vivências desenvolvidas no
âmbito do Programa de Tutoria;

f) envolver a comunidade educativa, reforçando a consciencialização de uma
cultura de qualidade, bem como de intervenção e de responsabilidade
solidária, que privilegie o exercício da cidadania;
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g) promover o trabalho colaborativo, designadamente no âmbito da partilha de
experiências relevantes, estratégias de intervenção e construção de
materiais de apoio.

2.2. Específicos

a) acompanhar/monitorizar a integração dos alunos, procurando despertar
neles atitudes positivas em relação à escola, aos professores e aos pares;

b) informar e apoiar os alunos em problemas relacionados com a sua idade e
desenvolvimento, bem como a sua história pessoal;

c) analisar com os alunos os seus resultados escolares, procurando estabelecer
um plano de recuperação em articulação com as demais medidas de suporte
à aprendizagem e à inclusão aplicadas;

d) apoiar os alunos na aquisição de estratégias de aprendizagem e técnicas de
estudo, nomeadamente estabelecendo com eles, e com a cooperação dos
pais/família, um plano de estudos semanal;

e) ajudar os alunos a definir o seu projeto escolar, nomeadamente a estabelecer
metas do sucesso académico;

f) envolver a família e responsabilizar os encarregados de educação no
processo.
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3. PERFIL DO PROFESSOR TUTOR

a) Ser docente profissionalizado com experiência adequada e possuir, de
preferência, formação em orientação educativa ou em coordenação
pedagógica;

b) ter capacidade de negociar e mediar em diferentes situações e conflitos;

c) ser coerente, flexível e persistente;

d) ter facilidade em relacionar-se, nomeadamente com os alunos e respetivas
famílias;

e) ter capacidade de trabalhar em equipa.

f) ter capacidade para criar uma relação empática

g) ter pensamento criativo
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4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS TUTORANDOS

a) Aluno com dificuldades de orientação e integração entre pares, turma/escola;

b) aluno com persistência de comportamentos perturbadores;

c) aluno em risco de abandono escolar ou absentismo;

d) aluno oriundo de ambiente familiar desestruturado;

e) aluno que desvaloriza a escola, sem rumo, com dificuldade em
operacionalizar os seus objetivos;

f) aluno referenciado pela CPCJ por qualquer uma das problemáticas referidas
anteriormente;

g) aluno com, pelo menos, duas retenções ao longo do seu percurso escolar;

h) excecionalmente, no ano letivo 2021/2022, são abrangidos pelo apoio tutorial
específico os alunos dos 3.º ciclos do ensino básico bem como os alunos do
ensino secundário que não transitaram em 2020/2021.
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5. METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS

O processo em apoio tutorial específico inicia-se finalizado o processo de
sinalização, ainda que esta decorra da aplicação dos normativos em vigor, não
havendo lugar à recolha de autorização por parte do respetivo encarregado de
educação.

Dado que se pretende fomentar a autonomia dos alunos, é importante que estes
sejam confrontados com vários métodos de estudo e que aprendam a autoavaliar o
seu desempenho. Uma das estratégias a desenvolver, no início do Programa de
Tutoria é a identificação do estilo de aprendizagem do aluno, para que a estratégia
a seguir nas sessões de trabalho seja o mais adequada possível, pelo que se sugere
a utilização da Teoria das Múltiplas Inteligências (M.I.) de Howard Gardner.2

Procurar-se-á implementar – adequando aos níveis de ensino abrangidos - um
conjunto de estratégias, com focalização em novas formas de apreender a
informação e de a "procurar"/selecionar, bem como nas demais aprendizagens
essenciais.

2 - A teoria das inteligências múltiplas apresenta-se como uma teoria empírica, o que significa
que o n.º de inteligências, a sua delimitação e configuração podem ser alteradas em função de
novas observações e conclusões. Gardner apresenta uma visão holística da inteligência.
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6. OPERACIONALIZAÇÃO

a) No início de cada ano letivo, diagnóstico da situação de cada aluno, realizado
em sede de conselho de turma e, preferencialmente, em reunião inicial:
interesses, motivações, integração no grupo-turma, história de vida,
necessidades educativas, entre outras situações;

b) ao longo do ano letivo, registo trimestral em documento próprio do trabalho
realizado – a criar para cada uma das etapas do respetivo ciclo, e a ser
disponibilizado online para facilitar o acesso, consulta dos responsáveis pelo
programa, diretores de turma, professores da turma, alunos e encarregados de
educação envolvidos;

c) no final do ano letivo, avaliação holística do trabalho desenvolvido, realizada
em sede de conselho pedagógico a partir de evidências recolhidas e de outros
contributos dos vários intervenientes na monitorização do programa;

d) a cada tutor devem ser atribuídos no máximo 3 tutorandos, preferencialmente,
do mesmo ciclo de estudos;

e) para o acompanhamento do grupo de alunos referido na alínea anterior, são
atribuídas ao professor tutor 1 tempo semanal por cada aluno tutorando;

f)

o Programa de Tutoria inicia-se em outubro com 4 sessões de trabalho (com a
duração de 90 minutos cada) entre os professores tutores, designados naquele
ano letivo, e a equipa técnica do PDPSC.

g) No final de cada período letivo é proposta uma nova ação de trabalho de
monitorização das tutorias (90 minutos) com vistas à partilha de ideias,
sucessos, pontos fortes e fracos e reestruturação das linhas de condução caso
se verifique essa necessidade.
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h) Deverá ser nomeado um Coordenador do Apoio Tutorial Específico,
responsável pela aplicação do Plano de Tutorias e que fará a ponte entre a sua
equipa e as diversas estruturas existentes na escola, nomeadamente a EMAEI,
os Serviços de Psicologia e Orientação, diretores de turma e direção.
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7. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

Monitorização/avaliação através de uma articulação sistémica do professor tutor
com o coordenador do apoio tutorial, diretor de turma e respetivo assessor/demais
professores do conselho de turma.
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8. COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Cabe ao Coordenador do Apoio Tutorial Específico, em articulação com cada tutor:

a) proceder à verificação da planificação a longo prazo das atividades e das
metodologias a desenvolver, bem como ao acompanhamento da sua
execução;

b) providenciar para que a planificação das atividades de Tutoria integre a
metodologia a desenvolver, considerando as distintas fases do ciclo de ajuda
e a individualidade de cada aluno;

c) apoiar os professores tutores no desenvolvimento das suas atividades,
disponibilizando-lhes recursos que favoreçam a criação de hábitos de estudo
e de rotinas de trabalho no(s) tutorando(s);

d) promover canais de comunicação com vista à interligação entre os diretores
de turma e os professores tutores, e quando aplicável, informá-los das
atividades desenvolvidas pelos alunos no âmbito da Tutoria;

e) promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de competências
pessoais e sociais;

f)

facilitar o envolvimento da família do aluno tutorando na planificação e
desenvolvimento do programa.
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9. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE TUTORIA

Instrumentos a privilegiar para a recolha/registo de evidências:

Ficha de compromisso/autoavaliação e o relatório trimestral das atividades
desenvolvidas.

A monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito das tutorias é efetuado
pelo conselho pedagógico, devendo, para esse efeito, cada professor tutor
proceder à entrega de um relatório trimestral sobre as atividades desenvolvidas.

No final do ano letivo, será aplicado um inquérito no OneDrive Forms a tutores e
tutorandos, avaliando-se o grau de satisfação dos mesmos, inquirindo-se acerca
de pontos fortes e fracos do programa e de sugestões de melhoria. A análise dos
relatórios trimestrais e dos resultados destes inquéritos será feita pelo coordenador
do Programa de Tutoria, devendo a mesma ser triangulada com os resultados
académicos dos alunos envolvidos e com as análises da Equipa de Avaliação de
Desempenho dos Alunos, tendo por base aquelas que foram realizadas em cada
um dos departamentos curriculares.
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