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Introdução 
 

O Programa de formação em Mentoria para os cuidadores sociais foi desenvolvido no âmbito do Projecto EMISC (Programa Europeu de Mentoria para os Cuidadores 

Sociais). Este projecto que decorreu ao longo de 3 anos, tem como objectivo ajudar a promover uma mudança de atitude no sector social nos países dos parceiros europeus 

envolvidos procurando substituir o antiquado modelo médico de intervenção pelo modelo social que é assente numa abordagem da deficiência baseada nos Direitos 

Humanos.  

Os materiais deste programa de formação foram desenvolvidos para dar capacidade aos diferentes Estados da UE para implementarem mudanças atitudinais pela utilização 

deste Programa de Formação de Mentoria para Cuidadores Sociais. Este Programa de Formação dará às organizações parceiras a capacidade e aptidão para introduzirem 

novas formas de intervenção nas suas organizações ao divulgarem o processo de mentoria nas equipas que intervêm no sector social. 

Este Programa de Formação permite às Organizações a realização interna e transversal de um sistema de mentoria para apoiar a mudança organizacional, por via de:   

 Angariar e formar colaboradores da área da social e da saúde com experiência e que já são formadores. Estes tornam-se “Mentores Séniores", que poderão 

ministrar o "Curso de Formação de Mentores" (MTC) para outros profissionais experientes da área da saúde e social, assim como para treinar outros formadores 

para que estes também desenvolvam os MTC. 

 Formar colaboradores de intervenção directa para se tornarem "Mentores" no local de trabalho;  

 Os Mentores assim formados trabalharão nos respectivos locais de trabalho com outros colegas de intervenção directa, seus colegas, que serão seus mentorados. 

Após a conclusão do processo de mentoria, os mentorados estarão formados quanto aos Princípios Básicos Europeus de Formação para a Prestação de Cuidados 

na Área Social (BESCLO). Estes princípios são um conjunto de objectivos de aprendizagem que foram acordados como sendo o mínimo que qualquer novo 

trabalhador que comece a trabalhar em serviços na área social ou de saúde deve conhecer e entender. Estes princípios decorrem de uma abordagem dos direitos 

humanos da deficiência. Uma vez concluído o processo, os mentorados irão realizar o exame do Certificado Europeu para a Prestação de Cuidados na Área Social 

para obter o Certificado Europeu de Cuidados (ECC). Desta forma, será dado apoio aos formandos para obtenção de conhecimento e compreensão das novas 

abordagens da deficiência baseadas em direitos humanos e que constam na BESCLO. 
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 Incentivar os colaboradores mentorados a frequentarem o "Curso de Formação de Mentores" e assim ficarem aptos a mentorar outros colaboradores. Assim, a 

organização ganha em capacidade e aptidão para implementar uma abordagem baseada em direitos humanos da deficiência, de uma forma transversal. 

Para monitorizar o efeito das sessões de mentoria, foi desenvolvida a MAT (Mentor Assessment Tool - Instrumento de Avaliação da Mentoria), a qual foi testada tanto, por 

mentores Séniores, quanto por Mentores. A MAT foi projectada para medir a evolução na aprendizagem. Ela é usada para avaliar o progresso do aprendente por meio do 

processo de mentoria. Os Mentorados completam a MAT duas vezes, a primeira, antes de iniciar o processo de mentoria e a segunda após o terem concluído e estarem 

prontos para se propor ao exame ECC. Não é essencial completar a MAT final se estiver convencido de que a conclusão bem-sucedida do exame ECC é suficiente para o seu 

serviço/Organização. No entanto, se o aprendente demonstrar alguma dificuldade com o exame ECC, aplique a MAT uma segunda vez, dado que ajudará a determinar quais 

são as áreas problemáticas que possam precisar de apoio adicional. 

Ao longo do projeto EMISC, foi definida uma calendarização de 3 a 6 meses para completar os 3 momentos indicados abaixo. O projeto EMISC foi executado ao longo de 3 

anos durante os quais se completaram 3 ciclos de formação de Mentores Séniores/Mentores/Selecção e Avaliação de Mentores / Sessões de Mentoria/ Exames ECC. Ao 

utilizar este programa de formação, após o período do projecto é possível adaptar os tempos de execução para que correspondam adequadamente às necessidades e 

requisitos de serviço. Os cronogramas do projeto podem servir como um guia que se adaptam ao que é realmente necessário. 

O Programa de Formação é dividido em 3 acções principais: 

 Curso de Formação de Mentores  

 Curso de Formação de Formadores de Mentores  

 Processo de Mentoria aos mentorados  

Existem processos de avaliação formativa e sumativa nas três acções que estão listadas nas seções detalhadas de cada acção. 
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Objectivos do Programa:   

Os objectivos deste Programa de Formação são: 

• Promover os direitos humanos e as liberdades fundamentais nos serviços de apoio social na União Europeia (UE); 

• Efetivar mudança de atitude nos profissionais/equipas de intervenção social para que a sua prática seja baseada nos princípios inscritos na Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas (CDPCD-NU);  

• Facultar instrumentos que conduzam à erradicação do Modelo Médico de intervenção (que se foca na incapacidade e está ultrapassado) e à mudança para o Modelo 

Social, através da formação e da mentoria nas equipas no seu dia-a-dia. A formação, por si só, pode não ser suficiente, dada a escala da mudança transformacional 

necessária. 

• Dar capacidade e aptidão aos diferentes Estados da UE para divulgarem a mentoria nas equipas que intervêm no sector social. 

• Utilizar a mentoria (explicação, orientação e demonstração), para apoiar os profissionais a trabalharem numa abordagem de Intervenção Centrada na Pessoa1;   

• Promover a BESCLO e o ECC2 por toda a Europa 

 
O Programa de Formação é composto por 3 acções chave: 

 Realização do Curso de Formação de Formadores de Mentores. Que capacita mentores séniores para que realizem a formação de outros formadores que poderão 

assim ministrar o curso de formação de mentores ao longo de dois dias;  

 Realização do Curso de Formação de Mentores, que é ministrado por aqueles que assistiram ao curso de formação de formadores de mentores;   

 Realizar sessões de mentoria para apropriação dos conteúdos da BESCLO e realização do Exame ECC com sucesso.  

                                                           
1 Refere-se, geralmente, à forma de trabalhar centrada na pessoa com recurso aos instrumentos que são usados para a Intervenção Centrada na Pessoa (Lunt, J. ; Hinz, A – Training and Practice in Person Centred 
Planning. 2011) 
2 ECC – European Care Certificate. Em Português: Certificado Europeu para a Prestação de Cuidados  
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A quem se destina este Programa de Formação?  

 Formadores das áreas Social, Educacional e de Saúde;  

 Colaboradores com experiência das áreas Social, Educacional e de Saúde;  

 Colaboradores de acção directa recém-admitidos nas áreas Social, Educacional e de Saúde.   

Duração do Desenvolvimento do Programa de Formação: 

 3 a 6 meses para completar os 3 momentos. Embora o projeto EMISC tenha sido executado ao longo de 3 anos durante os quais se completaram 3 ciclos de 

formação, não existe a obrigatoriedade de seguir este calendário com as restrições que foram impostas pelo calendário do EMISC. A duração do processo pode ser 

adaptada, nos seus tempos de execução, para que correspondam adequadamente às necessidades e requisitos de serviço, ajustada às capacidades das equipas e à 

disponibilidade de tempo do mentor e mentorado.  

Objectivos de Aprendizagem:  

Estão divididos em 3 áreas principais: 

o Curso de Formação de Formadores de Mentores – 5 dias  

o Curso de Formação de Mentores – 2 dias  

o Processo de Mentoria – 12 semanas (este período pode ser flexível)  

Curso de Formação de Formadores de Mentores  

Ao completarem o Curso de Formação de Formadores de Mentores, os mentores séniores irão:  

• Identificar o propósito e os objectivos do Programa de formação em Mentoria para os cuidadores sociais;  

• Referir cada um dos Princípios da BESCLO e explicar como estes promovem a Intervenção na área da deficiência com base numa abordagem assente nos Direitos 

Humanos; 

• Indicar potenciais áreas de maior dificuldade de compreensão na BESCLO e formas de superar essas dificuldades; 

• Descrever o processo de selecção de mentores para o Curso de Formação de Mentores;  

• Seleccionar colaboradores, em conformidade aos critérios de selecção pré-estabelecidos, para frequentarem e completarem o curso de formação de mentores e 
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estejam disponíveis para mentorar colaboradores de intervenção directa com vista a que completem a formação e exame ECC;  

• Ser capazes de ministrar o Curso de Formação de Mentores a candidatos a mentores;  

• Descrever como se utiliza a MAT; 

• Descrever como a MAT é utilizada pelos mentores e mentorados; 

• Formar outros formadores para ministrarem o mencionado acima.  

Curso de Formação de Mentores  

Ao completarem o Curso de Formação de Mentores, os mentores irão: 

• Compreender o papel de mentor no projeto EMISC; 

• Delinear o programa de mentoria; 

• Dar apoio no âmbito do programa de mentoria; 

• Avaliar o progresso do mentorado; 

• Refletir sobre a sua própria performance enquanto mentor; 

• Apresentar o Instrumento de Avaliação de Mentoria (MAT) e explicar a sua utilização com os mentorados. 

Processo de Mentoria 

Os mentores (que completaram o Curso de Formação de Mentores), irão:  

• Seleccionar colaboradores para o processo de mentoria;  

• Seleccionar colaboradores de intervenção directa para a formação ECC inicial  

• Completar a MAT com os seus mentorados no início da Formação ECC e registar os resultados 

• Estabelecer o papel do mentor e mentorado e acordar esses papéis com o seu mentorado  

• Realizar sessões regulares de mentoria e registar a sessão no formulário apropriado  

• Avaliar o progresso do mentorado  

• Dar sugestões para melhorar a performance e progresso do mentorado  
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• Preparar o mentorado para o exame ECC 

• Realizar a segunda avaliação com o mentorado e efectuar o seu registo 

• Apoiar os mentorados para que realizem o exame ECC, articulando com o parceiro ECC local. 

• Partilhar os resultados da mentoria com os mentorados e outros de acordo ao pré-estabelecido (ex: Coordenador/Director do Serviço)  

 

NOTA IMPORTANTE 

O Projecto EMISC comparou os resultados da mentoria com a não–mentoria utilizando um  grupo de controle de trabalhadores que não receberam mentoria. Os resultados 

comparados de Exames ECC e de ganhos de aprendizagem nas MATS para mentores e não mentores podem ser encontrados na página do projecto EMISC em 

http://www.easpd.eu/en/content/EMISC-european-mentoring-social-care#.   

 

Caso pretenda reproduzir esta metodologia poderá fazê-lo mas, não é requisito para a aplicação do Programa. É de registar ainda que no fim dos ciclos do projecto EMISC 

alguns parceiros optaram por não ter grupo de controlo de não mentorados e prestaram mentoria a todos os participantes, já que isto trouxe melhores resultados no ECC e 

na segunda avaliação da MAT.  

 

 

  

http://www.easpd.eu/en/content/emisc-european-mentoring-social-care
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Curso de Formação de Formadores de Mentores (MTTC) 

Duração do Curso: 5 dias Curso para formadores experientes das áreas da Saúde e Social 

DIA 1 

Área  Experiências  de Aprendizagem Planeadas Avaliação Quem apresenta Equipamento 

Área de Competência 1 - Compreender o papel do mentor  

Os formandos irão compreender como os objectivos do projecto estão relacionados com o propósito e princípios orientadores da Convenção dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência das Nações Unidas (CDPCD-NU). Irão compreender o seu papel, propósito e responsabilidades como mentores, incluindo a capacidade para reconhecer os 

limites que o mentor deve preservar. Os participantes devem já ter obtido o certificado ECC e terem um conhecimento profundo de como a BESCLO está relacionada e 

apoia os objectivos do Programa de Formação em Mentoria.  

R.A. 1.1. Compreender os objetivos do 

projeto EMISC. 

 Utilização da apresentação Power point MTC Slides 

2 to 7  

 Utilização da actividade MTC 1 para discussão em 

pequenos grupos  

 Facilitação da discussão em grande grupo 

 Consolidação com distribuição dos documentos de 

apoio MTC 1, 2 e 3 

Formativa: 

Perguntas e 

Respostas  

Mentores 

Séniores  

Ecrã e Datashow 

Documento de 

apoio MTC 1, 2 &3 

R.A. 1.2. Compreender os valores chave e 
os princípios da mentoria no programa 
de formação em mentoria na área social  
 

 Utilização da actividade MTC 2 para discussão em 

pequenos grupos  

 Facilitação da discussão em grande grupo com 

feedback dos grupos  

 Consolidação com distribuição do Documento de 

apoio MTC 4 

Formativa: 

Observação do 

trabalho em grupo e 

feedback do grande 

grupo  

Mentores 

Séniores  

Papel e canetas  

 

Documento de 

apoio MTC 4 

R.A.1.3. Compreender o papel e as 
responsabilidades do mentor 

 Nas sessões de mentoria 

 Enquanto formador do curso de 

formação de mentores  

 Utilização da actividade MTC 3 para discussão em 

pequenos grupos  

 Anotar em post-its e flipchart 

 Discussão em grande grupo e sua observação 

 Distribuição do Documento de apoio MTC 5 

Formativa: 

Observação e 

Perguntas e 

Respostas 

Mentores 

Séniores  

Flip chart e 

canetas  

Documento de 

apoio MTC 5 
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Área  Experiências de Aprendizagem Planeadas Avaliação Quem apresenta Equipamento 

R.A.1.4 Reconhecer os limites da 
mentoria no projeto EMISC 
 

 Utilização da actividade MTC 4 para discussão em 

grande grupo 

 Distribuição do Documento de apoio MTC 6 

Formativa: 

Observação 

Mentores 

Séniores  

Documento de 

apoio MTC 6 

R.A.1.5 Compreender a BESCLO3  Apresentação dos Certificados ECC para cada um 

dos mentores (é requisito que cada mentor já tenha 

feito e sido aprovado no Exame ECC)   

Formativa: 

Observação dos 

certificados ECC 

Mentores 

Séniores  

Check list 

Área de Competência 2 - Configurar o programa de Mentoria 

Os formandos irão aprender a formalizar o Contrato de Formação e a levá-lo à prática com um mentorado. Serão capazes de reconhecer a importância de um bom plano 
de acção, irão identificar as potenciais barreiras à progressão da mentoria e encontrar potenciais soluções. 
R.A.2.1.Explorar os objetivos do 
programa de mentoria com o mentorado 
 

 Em pares, analisar o Contrato de Formação e 

partilhar como será usado 

 Discussão em grande grupo sobre Planos ‘SMART’  

 Utilização da Actividade MTC 5 em pares 

 Formativa: 

Observação do 

trabalho em pares e 

das discussões em 

grupo  

Perguntas e 

Respostas 

Mentores 

Séniores  

Contrato de 

Formação 

Documentos de 

apoio MTC 7 e 8 

R.A.2.2 Preparar um Plano de Mentoria 
 

 Apresentação para o grupo todo, dos slides 8 do 

MTC sobre Planos ‘SMART’, visando os aspectos a 

ter em conta ao planear 

 Em pares, completar a Actividade MTC 6  

 Discussão em grande grupo sobre a Actividade MTC 

7, listar no flip chart os tópicos discutidos 

 

Formativa: 

Observação das 

discussões em grupo 

e Perguntas e 

Respostas 

Mentores 

Séniores  

Slide 8 do MTC  

Flip chart e 

canetas  

                                                           
3 BESCLO – Basic European Social Care Learning Outcomes. Em Português: Princípios Básicos Europeus de Formação para Prestação de Cuidados na Área Social 
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DIA 2 

Área  Experiências de Aprendizagem Planeadas Avaliação Quem apresenta Equipamento 

 Recapitular o Dia  

Área de Competência 1 e 2  

 

 Perguntas e Respostas, dando oportunidade ao 

grupo para clarificar quaisquer áreas ou colocar 

perguntas adicionais.  

Formativa: 

Perguntas e 

Respostas 

Mentores 

Séniores  

Questões 

Adicionais MTC 

Área de Competência 3 - Dar apoio durante o programa de mentoria 

Os formandos irão compreender como é que os outros podem ser afectados pelo processo de formação em mentoria. Ganham conhecimento e compreensão sobre uma 
variedade de estilos de aprendizagem e como usar essas competências para garantir que vão ao encontro das necessidades de cada mentorado. Irão compreender como 
usar um leque variado de competências de comunicação com o mentorado. Irão compreender como apoiar o mentorado a conhecer/utilizar a BESCLO no seu local de 

trabalho. Ficarão a compreender a importância de providenciar feedback construtivo ao mentorado, assegurando que o mentorado compreende esse feedback.  
R.A.3.1 Considerar como é que os outros 

podem ser afetadas pelo processo de 

formação em mentoria; 

 

 Realizar a Actividade MTC 8 no grande grupo  

 Em pequenos grupos, realizar a Actividade MTC 9 

analisando cenários possíveis e dando feedback em 

grande grupo. 

 Distribuir os  documentos de apoio 11-13 MTC  

Formativa: 

Observação do 

feedback e Perguntas 

e Respostas 

Mentores 

Séniores  

Flip chart e 

canetas  

Documentos de 

apoio MTC 11-13 

R.A.3.2. Usar uma variedade de estilos de 
aprendizagem; 
 

 Utilizar a Actividade MTC 10 para cada um 

determinar o seu estilo de aprendizagem pessoal e 

partilhar com o seu parceiro   

Formativa: 

Observação 

Mentores 

Séniores  

Actividade MTC 10 

R.A.3.3. Usar um leque variado de 

competências de comunicação; 
 Facilitação de discussão em grande grupo   

 

 Em pares, utilizar a Actividade 12 e dar feedback ao 

grupo  

Formativa: 

Observação do 

feedback dado e da 

actividade 

Mentores 

Séniores  

Actividade  MTC 

12 
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Área  Experiências  de Aprendizagem Planeadas Avaliação Quem apresenta Equipamento 

R.A.3.4. Apoiar o mentorado a 
conhecer/utilizar a BESCLO no seu local 
de trabalho; 
 

 Em pares, continuar a actividade MTC 12 (que é 

uma extensão da Actividade 6 realizada 

anteriormente) assegurando que todas as áreas 

BESCLO foram focadas. Partilhar exemplos no 

grupo. 

Formativa: 

Observação do 

feedback dado e da 

actividade 

Mentores 

Séniores  

Documentos de 

apoio MTC das 

áreas BESCLO  

R.A.3.5. Providenciar feedback 
construtivo ao mentorado. 
 

 Discussão em grupo com facilitação do Formador e 

Introdução do conceito “BOOST” (balanced, 

observed, objective, specific and timely) ao dar 

feedback ao mentorado  

 

 Distribuir os documentos de apoio MTC 14 a 17 

Formativa: 

Observação do 

feedback dado e da 

actividade 

Mentores 

Séniores  

Documentos de 

apoio MTC 14 a 17 

Recapitular a Área de Competência 3  Discussão em grupo e momento para perguntas 

sobre a Área de Competência 3 e análise do MTC 

Questões Adicionais 

Formativa: 

Observação 

Mentores 

Séniores  

MTC Questões 

Adicionais  

Área de Competência 4 - Avaliar o progresso do mentorado 

 
Os formandos irão compreender o que é a MAT (Mentoring Assessement Tool) - Instrumento de Avaliação da Mentoria) e para o que é usada. Vão explorar a utilização da 
MAT e irão compreender como se relacionam com cada uma das áreas da BESCLO. Irão praticar a utilização da MAT e utilizar um leque variado de métodos para avaliar o 
progresso do mentorado e pô-los em prática para apoiar o mentorado enquanto este trabalha cada uma das áreas da BESCLO. Os formandos irão compreender como nas 
sessões de mentoria devem dar sugestões ao mentorado que permitam melhorar o seu desempenho e fazer progressos na utilização da BESCLO. Vão compreender a 
importância de registar utilizando a MAT e nas sessões de mentoria utilizando o Registo de Sessões de Mentoria.   

Área  Experiências  de Aprendizagem Planeadas Avaliação Quem apresenta Equipamento 

R.A.4.1. Compreender como utilizar a  
MAT (Mentoring Assessement Tool)  - 
Instrumento de Avaliação da Mentoria); 
. 
 

 O que é a MAT? – Introdução ao Sistema de Avaliação 

da Mentoria. Utilização para o grupo inteiro da 

apresentação PowerPoint MTC - slides 11 -24  

 Os conteúdos da MAT – o seu layout  

 As 8 áreas da BESCLO da MAT – como cada área 

BESCLO está reflectida na MAT  

Formativa: 

Discussão em grupo, 

perguntas e 

respostas. 

Mentores 

Séniores  

Slides PowerPoint 

MTC 11 a 24 

Uma cópia inteira 

da MAT 

Documentos de 
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 Realizar a actividade MTC 14 com todo o grupo 

utilizando os slides MTC 25 -32 

 Realizar a actividade MTC 15 em pequenos grupos 

com os documentos de apoio MTC A-F  em Excel, 

para praticar as avaliações  

apoio MAT 20 a 21 

Slides MTC 25-32 

Documentos de 

apoio MTC A até F 

em Excel  

DIA  3 

Área de Competência 4 - Avaliar o progresso do mentorado (continuação)  

Área  Experiências  de Aprendizagem Planeadas Avaliação Quem apresenta Equipamento 

R.A.4.2. Avaliar o progresso do 
mentorado utilizando um leque variado 
de métodos; 
 

 Apresentação para o grupo todo do slide 33 do 

PowerPoint MTC  

 Todo o grupo completa a Actividade MTC 16 

 Em pequenos grupos, realizar a Actividade MTC 17, dar 

feedback ao grande grupo e realizar discussão das 

conclusões  

 Distribuir o documentos de apoio MTC 28 & 29 

Formativa: 

Discussão em grupo, 

perguntas e 

respostas. 

Mentores 

Séniores  

Slide MTC 33 

Actividade MTC 16  

Flip chart e 

canetas. 

Documentos de 

apoio MTC 28 e 29 

R.A.4.3. Providenciar feedback 
relativamente ao progresso na utilização 
da BESCLO pelo mentorado; 
 

 Completar em pequenos grupos a actividade MTC 18 

utilizando os documentos de apoio MTC 34-36. 

Analisar os cenários e dar feedback a todo o grupo 

Formativa: 

Observação das 

discussões em 

grupo e Perguntas e 

Respostas 

Mentores 

Séniores  

Documentos de 

apoio MTC 34-36 

R.A.4.4. Dar sugestões ao mentorado que 
permitam melhorar o seu desempenho e 
fazer progressos; 
 

 Trabalhar em pequenos grupos e utilizar os exemplos 

MTC 34-36 sugerir formas de melhorar o desempenho 

e o progresso 

Formativa: 

Observação do 

feedback dado e 

perguntas e 

respostas 

Mentores 

Séniores  

Documentos de 

apoio MTC 34-36 
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R.A.4.5. Registar as sessões de mentoria  Todo o grupo utiliza o Documento de apoio MTC  37 – 

Registo de Sessão de Mentoria  

 Utilizar os slides 34-36 do Powerpoint MTC  para 

transmitir ao grupo a formar de fazer planos de acção 

‘SMART’ e ‘BOOST’ ao dar feedback . 

Formativa: 

Perguntas e 

Respostas  

Mentores 

Séniores  

Slides MTC 34 -36 

Documentos de 

apoio MTC 37 a 40 

Registo de Sessão 

de Mentoria 

Recapitular a Área de Competência 4  Como TPC, os formandos devem procurar 

familiarizarem-se com a MAT. Utilizar ainda as 

questões adicionais da Área de Competência 4 

Formativa: 

Perguntas e 

Respostas  

Mentores 

Séniores  

MAT 

Área de Competência 5 - Refletir sobre o seu próprio desempenho como mentor 

 
Os formandos irão explorar a prática reflexiva e compreender o “Ciclo de Reflexão” e como este apoia o progresso e a aprendizagem pessoal. Irão compreender que 

obtêm conhecimento sobre a sua prática junto dos outros e como podem usar esse conhecimento para definir um plano de acção que lhes permita melhorar 

continuamente no seu papel de mentores.  

R.A. 5.1. Refletir na sua prática enquanto 

mentor. 
 Apresentação para o grupo todo do slide 37 do 

PowerPoint MTC  

 Completar em pares a Actividade 20 

Formativa: 

Perguntas e 

Respostas  

 Mentores 

Séniores  

Slides MTC 37 

Flip chart e 

canetas. 

 

Recapitular a Área de Competência 5  Realizar as actividades adicionais  Formativa: 

Perguntas e 

Respostas  

Mentores 

Séniores  

Actividades 

Adicionais MTC  
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DIA 4 

Área de Competência 1 a 5 e a MAT  

Os formandos irão trabalhar com um colega ou em pequenos grupos para preparar uma apresentação sobre uma das áreas do Curso de Formadores de Mentores para os 

seus mentores. Cada grupo, apresentará a sua área a todo o grupo e recebem feedback do grupo e dos formadores. 

Área  Experiências  de Aprendizagem Planeadas Avaliação Quem apresenta Equipamento 

Área de Competência 1 a 5 e a MAT  

 

 

 Aos pares ou em pequenos grupos preparam uma 

apresentação de 20 minutos cada uma cobrindo uma 

das áreas de competência do MTC. 

 Cada grupo faz a sua apresentação seguida de uma 

breve revisão em feedback em grupo.  

Sumativa: 

Observação feita 

pelos pares e 

formadores e 

feedback  

Mentores 

Séniores  

Datashow  

Flip-chart e canetas 

Post-it’s  

DIA 5 

Área de Competência 1 a 5 e a MAT (continuação) 

Continuação das apresentações para o grupo e momentos de feedback.   

Área  Experiências  de Aprendizagem Planeadas Avaliação Quem apresenta Equipamento 

Área de Competência 1 a 5 e a MAT   Aos pares ou em pequenos grupos preparam uma 

apresentação de 20 minutos cada uma cobrindo uma 

das áreas de competência do MTC. 

 Cada grupo faz a sua apresentação seguida de uma 

breve revisão em feedback em grupo. 

 Feedback às apresentações com análises construtivas 

e orientações.  

 Feedback sobre o Guia da MAT e a sua utilização  

 Analisar quaisquer potenciais problemas ou questões 

Sumativa: 

Observação feita 

pelos pares e 

formadores e 

feedback  

Observação e 

comentários dos 

formandos  

 

Mentores 

Séniores  

Datashow  

Flip-chart e canetas 

Post-it’s 
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Curso de Formação de Mentores (MTC) 

Duração do Curso: 2 dias Este curso é para colaboradores de primeira linha com experiência nas áreas Social e Saúde 

DIA 1 

Resultados de Aprendizagem das Áreas de Competência 1 a 5 e compreender o Instrumento de Avaliação da Mentoria (MAT)  

Os formandos irão compreender o papel de mentor no processo de mentoria e como estes objectivos estão relacionados com o propósito e princípios orientadores 

da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência das Nações Unidas (CDPCDNU). Irão compreender o papel, propósito e responsabilidades enquanto mentores, 

incluindo a capacidade para reconhecer os limites que o mentor deve preservar. Os participantes devem já ter obtido o certificado ECC e terem um conhecimento 

profundo das oito áreas da BESCLO.  

Os formandos irão aprender a formalizar o Contrato de Formação, preparar e acordar um bom plano de acção com o mentorado. Irão identificar as potenciais 

barreiras à progressão da mentoria e encontrar potenciais soluções e apoio. Ganham conhecimento sobre a variedade de estilos de aprendizagem e competências de 

comunicação e serão capazes de as utilizar com o mentorado. Ficarão a compreender como providenciar feedback construtivo ao mentorado e fazer sugestões que 

melhoram a performance deste. 

Os formandos irão compreender como usar a MAT - Instrumento de Avaliação da Mentoria, efectuar aqui os registos e conhecerão várias formas de avaliar o 

mentorado. Os formandos serão capazes de usar o “Ciclo de Reflexão”, reflectir sobre o seu próprio progresso, performance e prática como mentor e usar esse 

conhecimento para definir um plano de acção que lhes permita melhorar continuamente no seu papel de mentores.  

Área  Experiências  de Aprendizagem Planeadas Avaliação Quem apresenta Equipamento 

Introdução  

 

 Apresentações  

 Quebra-Gelo 

 Regras Básicas 

 Apresentação dos Resultados de Aprendizagem  

 

 

 

Formativa: 

Observação  

Mentores 

Séniores ou 

formandos que já 

tenham feito o 

MTTC   

Datashow  

Flip-chart e 

canetas 

 

Área de Competência  1 - 

Compreender o papel do 

 Utilização da apresentação Power point MTC Slides 2 to 7  

 Utilização da actividade MTC 1 para discussão em pequenos 

Formativa: Mentores 

Séniores ou 

Datashow  
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mentor  

 

grupos  

 Distribuir Documento de apoio 1 a 4 

 Em pequenos grupos realizam a Actividade 3 e dão feedback para 

o grande grupo  

 Distribuir documento de apoio 5 

 Realizar a Actividade 4 e Facilitação da discussão em grande grupo 

 Distribuir documento de apoio 6 

 Recolher evidências do Certificados ECC de cada formando  

 No final, distribua a Actividade Adicional 1 (da secção de 

Actividades MTC Adicionais). 

Observação  

Perguntas e 

Respostas  

 

 

 

Sumativa: Certificado 

ECC de cada 

formando que está 

no curso  

formandos que já 

tenham feito o 

MTTC   

Documentos 

de apoio 1 a 6  

Flip-chart e 

canetas 

 

 

Actividade 

Adicional 1 

Área de Competência  2 - 

Configurar o programa de 

Mentoria 

 Em pares, completar a Actividade 5 usando o Documento de 

apoio 7 e 8 Contrato de Formação 

 Slide 8 da Apresentação sobre Planos “SMART”  

 Em pequenos grupos completar a Actividade 6 utilizando os 

documentos de apoio 9 a 17 sobre a BESCLO 

 Em pares, completar a Actividade 7 dando feedback para o 

grupo  

 Esclarecimentos do formador quanto a Problemas e possíveis 

Soluções  

 Distribuir documentos de apoio 17 a 18 

 No final, distribua a Actividade Adicional 2 (da secção de 

Actividades MTC Adicionais). 

Formativa: 

Observação 

Perguntas e 

Respostas  

 

 

Mentores 

Séniores ou 

formandos que já 

tenham feito o 

MTTC   

Documento de 

apoio 7 e 8 

Contrato de 

Formação 

Datashow  

Documentos 

de apoio 9 a 

16 

Flip-chart e 

canetas 

Documentos 

de apoio 17 a 

18 

Actividade 

Adicional 2 

Área de Competência 3 -  Realizar a Actividade MTC 8 no grande grupo  Formativa: Mentores Flip-chart e 
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Dar apoio durante o 

programa de mentoria 
 Em 3 grupos, realizar a Actividade MTC 9 analisando cenários 

possíveis e responder às questões dos documentos de apoio 19 

a 20. 

 

 Fazer o questionário individualmente Documento de apoio 22-

25 

 Slide 9 da Apresentação 

 Em 3 grupos, realizar a Actividade 11 e efectuar discussão no 

grande grupo 

 Slide 10 da Apresentação 

 Em pares, completar a Actividade 12 

 Distribuir o Documento de apoio 26 

 Em pares, completar a Actividade 13, que se baseia na 

Actividade 6 realizada anteriormente. Utilizar os documentos de 

apoio 9 a 16 da BESCLO 

 Formador introduz o tema de feedback construtivo e o 

acrónimo BOOST 

 No final, distribua a Actividade Adicional 3 (da secção de 

Actividades MTC Adicionais). 

Observação do 

feedback e do 

trabalho de grupo   

Perguntas e 

Respostas  

 

Séniores ou 

formandos que já 

tenham feito o 

MTTC   

 

 

 

 

 

 

 

canetas 

Documentos 

de apoio 19 a 

20 

Documentos 

de apoio 22 a 

25 

Datashow 

Flip-chart e 

canetas 

 

Documento de 

apoio 26 

Documentos 

de apoio 9 a 

16 

 

 

 

Actividade 

Adicional 3 

Área de Competência 4 -

Avaliar o progresso do 

mentorado 

 Slides 11 a 24 da Apresentação 

Compreender como usar a MAT 

Conteúdos da MAT 

Demonstração da Folha de Auto-Cotação 

Distribuir o Guia da MAT  

Formativa: 

Observação do 

feedback e do 

trabalho em grupo 

Mentores 

Séniores ou 

formandos que já 

tenham feito o 

Datashow 

Documentos 

de apoio Excel 

A to F 
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 Realizar a actividade MTC 14 com todo o grupo utilizando 4 

áreas da sala para efectuar as avaliações às respostas dos slides 

25 -32 

 Em 3 grupos completar a Actividade 15 utilizando os 

documentos de apoio A até F 

 Como TPC ler o Guia da MAT 

 Slide 33 da Apresentação sobre Avaliação Formativa e Sumativa  

 Nos mesmos 3 grupos, realizar a Actividade 17 utilizando o 

exemplo A e B nos documentos de apoio 28 e 29 

 Nos mesmos 3 grupos, realizar a Actividade 18 utilizando os 

documentos de apoio 34 e 36 para 3 cenários   

 Utilizando os mesmos cenários e nos mesmos grupos realizar a 

Actividade 19  

 Use o Documento de apoio 37 e os slides 34 a 37 da 

Apresentação para analisar a questão do registo nas sessões de 

mentoria  

 No final, distribua a Actividade Adicional 4 (da secção de 

Actividades MTC Adicionais). 

Perguntas e 

Respostas  

 

MTTC   Guia da MAT 

páginas 3 a 18 

 

Documentos 

de apoio 31 a 

33 

 

 

 

 

Documentos 

de apoio 34 to 

36 

 

Documentos 

de apoio 37 to 

40 

 

Actividade 

Adicional 4  

Área de Competência 5 -

Refletir sobre o seu 

próprio desempenho 

como mentor 

 Apresentação ao grupo do slide 37 e distribuir documento de 

apoio 41 

 Completar no grupo a Actividade 20 

 

Formativa: 

Observação do 

feedback e do 

trabalho em grupo 

Perguntas e 

Mentores 

Séniores ou 

formandos que já 

tenham feito o 

MTTC   

Datashow 

Documento de 

apoio 41 

Flip chart e 
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 No final, distribua a Actividade Adicional 5 (da secção de 

Actividades MTC Adicionais). 

Respostas  

 

canetas  

 

Actividade 

Adicional 5 

Resumo de todas as 

Áreas de Competência e 

MAT  

 Oportunidade para colocarem questões  

 

 Caso tenha decidido distribuir as actividades adicionais no fim do 

curso, faça-o agora. Caso já as tenha distribuído, estas podem ser 

agora devolvidas e corrigidas pelos formadores.  

Sumativa: Perguntas 

e Respostas 

Sumativa: Corrigir as 

respostas às 

Actividades 

Adicionais  

Mentores 

Séniores ou 

formandos que já 

tenham feito o 

MTTC   

 

Processo de mentoria  

Sugerem-se 12 semanas de duração, embora este período possa ser 

adaptado às necessidades organizacionais. Todos os mentorados 

devem ter feito previamente a formação ECC e conhecerem a BESCLO. 

Actividades desenvolvidas pelos mentores durante as sessões de mentoria 

Semana 1 a 3 ou outro tempo determinado no local 

Recrutar e Inscrever colaboradores de Intervenção directa  

Área  Experiências  de Aprendizagem Planeadas Avaliação Quem apresenta Equipamento 

Recrutar e inscrever novos 

colaboradores de Intervenção 

directa 

 Tendo presente o conhecimento adquirido no 

MTC escolher colaboradores que estejam 

dispostos a aprender, envolver-se e participar 

em intervenções feitas com abordagens 

baseadas nos Direitos Humanos.  

Novos colaboradores de 

Intervenção directa inscritos  

Mentor  

Seleccionar os colaboradores para o Programa de Mentoria  

Seleccionar os colaboradores  Tendo presente o conhecimento adquirido no Selecção de mentorados terminada Mentor  
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para o programa MTC escolher colaboradores que possam 

beneficiar do Programa de mentoria  

Primeira Avaliação da  MAT  

Realizar a MAT com os 

colaboradores e dar início ao 

Programa de Mentoria  

 Realizar a MAT com os mentorados e registar 

os resultados  

 Sumativa: 

Resultados da MAT registados  

 

Mentor MAT’s em 

Excel 

Semana 3 a 11 ou outro tempo determinado no local 

Trabalho de Mentor com o Mentorado  

Área  Experiências  de Aprendizagem Planeadas Avaliação Quem apresenta Equipamento 

Definir papel do mentor    Negociar e acordar com o mentorado o 

Contrato de Formação (MTC Documento de 

apoio 7-8) 

Contrato de Formação preenchido  Mentor  Contrato de 

Formação 

Documentos 

de apoio 7 e 8 

MTC  

Realizar sessões de mentoria 

com o mentorado de forma 

regular  

 

 Realizar sessões de mentoria regularmente 

com os mentorados utilizando planos ‘SMART’ 

e os impressos de registo de sessões de 

mentoria   

 Mentor e 

mentorado 

Registo de 

sessões de 

mentoria   

Avaliação do Progresso   Observar regularmente o mentorado no seu 

local de trabalho  

 Reunir com o mentorado e dar feedback  

 Registar utilizando o impresso de registo de 

sessões de mentoria  

Formativa:  

Registo de sessões de mentoria 

preenchidos   

Mentor e 

mentorado 

Registo de 

sessões de 

mentoria   

Dar sugestões para melhorar o 

desempenho e progresso dos 
 Dar feedback construtivo usando a fórmula 

BOOST e registar no Impresso de registo de 

Formativa: Mentor e Registo de 

sessões de 
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mentorados e preparar o 

Exame ECC  

sessões de mentoria   

 Estar seguro que os mentorados 

compreendem cada uma das áreas BESCLO e 

dar apoio sempre que necessitem  

Registo de sessões de mentoria 

preenchidos   

Analisar até que ponto o 

mentorado fez progressos 

mentorado mentoria   

No final do Processo de Mentoria  

Segunda Avaliação da MAT e o Exame ECC  

Área  Experiências  de Aprendizagem Planeadas Avaliação Quem apresenta Equipamento 

Realizar a 2ª MAT   Realizar a MAT com os mentorados e registar 

os resultados 

 Sumativa: 

Resultados da MAT  

Mentor e 

mentorado 

MAT 

Assegurar que todos os 

colaboradores realizaram o 

Exame ECC 

 Assegurar que o Exame ECC está 

completamente preenchido pelos mentorados  

 

 Registar os resultados do Exame ECC  

Sumativa: 

Resultados do Exame ECC 

Mentor e 

mentorado 

Exame ECC 
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Acrónimos  

Iniciais  Significado  

BESCLO Basic European Social Care Learning Outcomes  

Princípios Básicos Europeus de Formação para a Prestação de Cuidados na Área Social 

BOOST Balanced, Observed, Objective, Specific, Timely  

Equilibrado, Observável, Objectivo, Específico, Atempado – Um método para dar feedback 

ECC European Care Certificate 

Certificado Europeu de Cuidados  

EMISC European Mentoring in Social Care  

Programa Europeu de Mentoria para os Cuidadores Sociais - Projecto ERASMUS +  

UE União Europeia 

R.A. Resultados de Aprendizagem   

MAT Mentor Assessment Tool  

Instrumento de Avaliação da Mentoria 

MTTC Mentoring Train the Trainer Course  

Curso de Formação de Formadores de Mentores 

MTC Mentor Trainer Course  

Curso de Formação de Mentores 

SMART  Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Timely 

Específico, Mensurável, Atingível, Realsita, Atempado – Um método de bom planeamento 

CDPCD-NU Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU 

 


