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PROGRAMA DE TUTORIAS
2020/2021

Ano de escolaridade Número de alunos
7º ano 3
8º ano 20
9º ano 23
total 46



APOIO TUTORIAL ESPECIFICO
2020/2021

Ano de scolaridade
7º ano 8
8º ano 14
9º ano 15

10º ano 34
11º ano 9

Ensino Profissional- 10º e 11º ano 20
Total 100



PROGRAMA TUTORIAS
DIAGNÓSTICO / ARTICULAÇÃO / MONITORIZAÇÃO / DIVULGAÇÃO / FORMAÇÃO

ü Diagnóstico das características do Tutorando 
ü Articulação com os intervenientes 

ü Monitorização e Divulgação ü Formação Interna



PROGRAMA DE TUTORIAS
ATIVIDADES INDIVIDUALIZADAS

ü Desenvolvimento da autonomia

ü A caminho do sucesso 

ü Acompanhamento individualizado

ü Procura de respostas



PROGRAMA DE TUTORIAS
DIAGNÓSTICO / ARTICULAÇÃO / MONITORIZAÇÃO

ü Identificação das dificuldades do 
Tutorando; Participação do Tutor nos CT

ü Conselho de Tutores; Monitorização

ü Articulação com os diferentes 
intervenientes

ü Articulação  com Encarregados de 
Educação



DESPACHO NORMATIVO Nº 10-B/2018

Artigo 12.º

Apoio tutorial específico

• 1 - para além do crédito previsto no artigo 9.º, é disponibilizado às escolas um

crédito horário adicional a fim de ser prestado um apoio tutorial específico
aos alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico que ao longo do seu percurso

escolar acumulem duas ou mais retenções.

• 2 - cada professor tutor acompanha um grupo de 10 alunos.

• 3 - para o acompanhamento do grupo de alunos referido no número anterior,

são atribuídas ao professor tutor quatro horas semanais.

• 4 - os horários das turmas com alunos em situação de tutoria devem prever

tempos comuns para a intervenção do professor tutor.



DESPACHO NORMATIVO Nº 10-B/2018

5 - SEM PREJUÍZO DE INICIATIVAS QUE EM CADA ESCOLA POSSAM SER DEFINIDAS, AO 

PROFESSOR TUTOR COMPETE:

• A) reunir nas horas atribuídas com os alunos que acompanha;

• B) acompanhar e apoiar o processo educaVvo de cada aluno do grupo tutorial;

• C) facilitar a integração do aluno na turma e na escola;

• D) apoiar o aluno no processo de aprendizagem, nomeadamente na criação de
hábitos de estudo e de roVnas de trabalho;

• E) proporcionar ao aluno uma orientação educaVva adequada a nível pessoal,
escolar e profissional, de acordo com as apVdões, necessidades e interesses que

manifeste;



DESPACHO NORMATIVO Nº 10-B/2018

• F) promover um ambiente de aprendizagem que permita o

desenvolvimento de competências pessoais e sociais;

• G) envolver a família no processo educativo do aluno;

• H) reunir com os docentes do conselho de turma para analisar as dificuldades

e os planos de trabalho destes alunos.

6 - os alunos referidos no n.º 1 beneficiam deste apoio tutorial, bem como de

outras medidas de promoção do sucesso educativo, independentemente da

tipologia de curso que frequentem.



DESPACHO NORMATIVO Nº 10-B/2018

• 7 - A constituição de grupos de alunos para o apoio tutorial específico, a título 
excecional, com um número inferior ao limite estabelecido no n.º 2 carece de 
autorização dos serviços do ministério da educação competentes, mediante 
análise de proposta fundamentada do diretor.

• 8 - a constituição de grupos de alunos para o apoio tutorial específico, a título 
excecional, com um número superior ao limite estabelecido no n.º 2 carece de 
autorização do conselho pedagógico, mediante análise de proposta 
fundamentada do diretor.



DECRETO-LEI N.º 54/2018

Artigo 9.º

Medidas seletivas

• 1 - as medidas seletivas visam colmatar as necessidades de suporte à 
aprendizagem não supridas pela aplicação de medidas universais.

• 2 - consideram-se medidas seletivas:

E) O apoio tutorial



RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 53-D/2020

Estabelece medidas excecionais e temporárias para a organização do 
ano leMvo 2020/2021, no âmbito da pandemia da doença COVID-19



RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 53-D/2020

20 - determinar que, relativamente à promoção e acompanhamento das 

aprendizagens, devem ser adotadas as seguintes medidas:

• J) Excecionalmente, no ano letivo 2020/2021 são abrangidos pelas tutorias

previstas no artigo 12.º do despacho normativo n.º 10-B/2018, publicado no

diário da república, 2.ª série, n.º 129, de 6 de julho, além dos aí previstos, os

alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário que não

transitaram em 2019/2020, tendo em conta o impacto da pandemia na

suspensão das atividades letivas;

• K) O modo de funcionamento das tutorias referidas na alínea anterior é definido

pela escola, sendo o acompanhamento dos alunos realizado pelo professor tutor,

em estreita ligação com o respetivo conselho de turma;



RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 53-D/2020

• L) na planificação e execução do apoio tutorial específico, deve o professor

tutor integrar as atividades desenvolvidas pelos alunos mentorandos

abrangidos pelo programa de mentoria a que se refere a alínea o);

• M) A monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito das tutorias

abrangidas pela alínea j) é efetuado pelo conselho pedagógico, devendo, para

esse efeito, cada professor tutor proceder à entrega de um relatório trimestral

sobre as atividades desenvolvidas;

• N) O acréscimo das tutorias abrangidas pela alínea j) decorrente do impacto

da pandemia é financiado exclusivamente por fundos comunitários;



ORIENTAÇÕES PARA A RECUPERAÇÃO E 
CONSOLIDAÇÃO DAS APRENDIZAGENS AO 

LONGO DO ANO LETIVO 2020/2021

5 | estruturas e dinâmicas de acompanhamento para a

recuperação das aprendizagens



ORIENTAÇÕES PARA A RECUPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS 

APRENDIZAGENS AO LONGO DO ANO LETIVO 2020/2021

5.1. Tutoria 

• O apoio tutorial especifico visa, através de um acompanhamento próximo do

aluno, promover a uPlização de processos de autorregulação face às

aprendizagens escolares, procurando melhorar o seu desempenho e

competências pessoais, ou seja, fomentar o controlo de comportamentos, de

forma intencional e consciente, no decorrer de situações de aprendizagem.



ORIENTAÇÕES PARA A RECUPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS 

APRENDIZAGENS AO LONGO DO ANO LETIVO 2020/2021

Para quem foi alargado o apoio tutorial especifico? 

• Tendo em conta o impacto da pandemia na suspensão das aMvidades leMvas,

são excecionalmente abrangidos pelo apoio tutorial especifico os alunos dos

2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário que não transitaram

em 2019/2020.

Como? 

• O modo de funcionamento das tutorias para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos do

ensino básico e do ensino secundário que não transitaram em 2019 / 2020 é

definido pela escola;

• O acompanhamento dos alunos realizado pelo professor tutor deverá ser

desenvolvido em estreita ligação com o respeMvo conselho de turma;



ORIENTAÇÕES PARA A RECUPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS 
APRENDIZAGENS AO LONGO DO ANO LETIVO 2020/2021

• Na planificação e execução do apoio tutorial especifico, deve o professor tutor

integrar as aNvidades desenvolvidas pelos alunos igualmente abrangidos pelo

programa de mentoria, como mentorandos;

• A monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito das tutorias

previstas na resolução do conselho de ministros n.º 53-D/2020 é efetuada

pelo conselho pedagógico, devendo, para esse efeito, cada professor tutor

proceder à entrega de um relatório trimestral sobre as aNvidades

desenvolvidas.



ORIENTAÇÕES PARA A RECUPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS 
APRENDIZAGENS AO LONGO DO ANO LETIVO 2020/2021

PARA ALÉM DAS INICIATIVAS QUE POSSAM SER DEFINIDAS EM CADA ESCOLA, 
AO PROFESSOR TUTOR COMPETE: 

• Reunir, nas horas atribuídas, com os alunos que acompanha; 

• Acompanhar e apoiar o processo educativo de cada aluno do grupo tutorial; 

• Facilitar a integração do aluno na turma e na escola; 

• Apoiar o aluno no processo de aprendizagem, nomeadamente na criação de 

hábitos de estudo e de rotinas de trabalho; 



ORIENTAÇÕES PARA A RECUPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS 
APRENDIZAGENS AO LONGO DO ANO LETIVO 2020/2021

• Proporcionar ao aluno uma orientação educaHva adequada a nível pessoal,
escolar e profissional, de acordo com as apHdões, necessidades e interesses
que manifeste;

• Promover um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento de
competências pessoais e sociais;

• Envolver a família no processo educaHvo do aluno;

• Reunir com os docentes do conselho de turma para analisar as dificuldades e
os planos de Trabalho destes alunos.



ORIENTAÇÕES PARA A RECUPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS 
APRENDIZAGENS AO LONGO DO ANO LETIVO 2020/2021

Indicadores de boas práEcas de apoio tutorial

• ArEculação entre os professores tutores para elaboração de materiais de
registo comuns, discussão de estratégias e preparação de aEvidades.

• Criação de um portefólio que permita aos alunos agregarem e organizarem o
seu percurso de aprendizagem, permiEndo ao tutor perceber mais claramente
as dificuldades do aluno e, em conjunto com este, delinear um plano de
estudo e acompanhamento mais personalizado e oEmizado. Em
contraparEda, é também importante que o tutorando dê um feedback regular
ao tutor, de forma a que este possa perceber se as estratégias uElizadas são
as que melhor funcionam com aquele aluno e melhor rentabilizar o tempo da
tutoria.



ORIENTAÇÕES PARA A RECUPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS 

APRENDIZAGENS AO LONGO DO ANO LETIVO 2020/2021

• Apoio e reconhecimento da medida de apoio tutorial pelos docentes dos

conselhos de turma.

• Criação de um procedimento que viabilize o atendimento individualizado, no

âmbito das horas distribuídas.

• Existência de um mecanismo de feedback conTnuo pelo conselho de

turma/ou diretor de turma, em relação ao trabalho desenvolvido,

nomeadamente nas alterações observadas em termos académicos e

comportamentais.

• Criação, no horário dos docentes, de um tempo para arTculação entre os

professores e os professores tutores.



BOM ANO LETIVO!


