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CURSO DE FORMAÇÃO 

Tutorias em contexto escolar: 

constrangimentos e possibilidades 

Destinatários:  Professores dos 2º e 3º Ciclos do 
Ensino Básico e do Ensino Secundário 

Inscrições até 31 de maio de 2019, em 

https://forms.gle/DCMvVgkWiFXfqs7Q8 

 

(Ação do plano de formação do Agrupamento 

de Escolas de Eiriz e do Agrupamento de Esco-

las do Sudeste de Baião) 

Acreditação 

A ação de formação “Tutorias em con-

texto escolar: constrangimentos e possi-

bilidades“, 25h , foi acreditada, na moda-

lidade de Curso de Formação, pelo 

CCPFC ao abrigo do RJFC, com o n.º de 

registo  CCPFC/ACC-100860/18. 

Helena Cristina da Rocha Vidal Framrose 

Bilimória 

Formadora 
Local 

Escola Básica de Eiriz—Ancede 

Data Horário  Horas 

01/07/2019 

9h30-13.00  

14h00-17h30  

7 

02/07/2019 7 

03/07/2019 7 

04/07/2019 9h30-13.30  4 

                             TOTAL = 25Horas 

 



Objetivos a atingir 

 

•Apresentar evidênc ias científicas sobre o contributo 

da tutoria para o sucesso educativo e para a diminuição 

do abandono escolar; 

•Identific ar possibilidades e constrangimentos no exer-

cício da tutoria; 

•Partilhar boas práticas no âmbito das tutorias; 

•Refletir sobre a necessidade de a prevenção e inter-

venção não dependerem apenas de iniciativas individu-

ais, mas de uma atuação articulada e consistente da 

escola enquanto instituição organizada; 

•Integrar a figura do professor-tutor nas várias estrutu-

ras da organização escolar; 

•Desenvolver, nos professores, competências humanas 

e profissionais alargadas no âmbito da tutoria; 

•Dotar os professores tutores de estratégias teórico-

práticas que promovam a autonomia e autorregula ção 

da aprendizagem dos alunos tutorandos; 

•Aumentar a autoeficácia e os índices motivacionais dos 

alunos tutorandos. 

     Objetivos a atingir Conteúdos da ação 

1. Objetivos das tutorias e enquadramento legal (2h) 
•Enquadramento legal das tutorias 
•Objetivos das tutorias (Casanova, 2012): assessorar os processos de aprendizagem cognos-
cível; ajudar o aluno a conhecer-se e a aceitar-se; promover a reflexividade sobre a sua 
personalidade, hierarquia de valores, critérios pessoais e capacidade crítica; ajudar a consci-
encializar-se das suas dificuldades pessoais, necessidades afetivas, segurança e autonomia; 
favorecer o desenvolvimento de estratégias que ajudem à tomada de decisões. 
2. Modalidades e vertentes de atuação das tutorias (1h) 
•Modalidades de tutoria: tutoria interpares (aluno-tutor); tutoria intercultural (aluno-tutor 
ou professor-tutor); professor-tutor (Casanova, 2012) 
•Vertentes de atuação dos tutores: tutoria cognitiva e tutoria relacional (Baudrit, 2009) 
3. Princípios da ação tutorial (2h) 
•Princípio da implicação: professor-tutor, aluno, família e a restante comunidade educativa 
deverão estar implicados no processo; 
•Princípio do co-protagonismo das partes: ambas as partes envolvidas nos grupos de tutoria 
(tutores e tutorandos) devem participar e desempenhar um papel ativo no desenvolvimento 
do processo; 
•Princípio da confiança: deve ser proporcionado aos alunos um ambiente de confiança, no 
intuito de incentivar a abertura do aluno para partilhar as suas dificuldades/problemas/
conquistas; 
•Princípio da individualidade e confidencialidade: o professor-tutor, assim como outros 
agentes educativos em articulação, devem atender e respeitar as características específicas 
do aluno, mantendo a sua confidencialidade; 
•Princípio da avaliação: o processo de ação tutorial deve ser avaliado continuamente, utili-
zando para o efeito a diversidade de registos escritos. 
4. Perfil dos alunos tutorandos e perfil dos professores tutores (Baudrit, 2009; Casanova, 
2012) (4h) 
•Perfil do aluno tutorando – a necessidade de uma abordagem holística (nível académico, 
nível pessoal/afetivo, nível social) 
•Perfil do professor-tutor  
5. O professor-tutor como elo de ligação entre aluno / professores / EE / serviços de psicolo-
gia e ação social (2h)  
•Funções do professor-tutor (em relação ao aluno-tutorando, em relação à família, em 
relação à escola, em relação à comunidade) 
6. Teoria atribucional da motivação e da emoção (Weiner, 1985, 1992) (2h) 
•Relação entre motivação para as tarefas escolares e o modo como os alunos interpretam os 
seus resultados escolares e lhes conferem significado;  
•Taxinomia das tipologias de atribuição causal: locus de causalidade; constância/
estabilidade; controlabilidade. 
7. Modelos de autorregulação da aprendizagem e estratégias de autorregulação da aprendizagem (6h) 
•Modelo das fases da aprendizagem autorregulada: fase prévia; controlo volitivo e autorreflexão 
(Zimmerman, 2000, 2002); 
•Modelo PLEA: planificação, execução, avaliação (Rosário, 2004); 
•Estratégias de autorregulação da aprendizagem. 
8. O ciclo do processo de ajuda e competências de relação interpessoal no âmbito da tutoria (Rosário, 2004) 
(6h) 
•Fase de facilitação (empatia, respeito e afetividade) 
•Fase de transição/insight (especificidade, autenticidade e autorrevelação) 
•Fase da ação (confrontação e imediaticidade) 

Efeitos para progressão 

Para os efeitos previstos no nº1 do artigo 8º, do Regime Jurídico da 
Formação Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos 
de progressão em carreira  de Educadores de Infância e Professores do 
Ensino Básico.  
Para efeitos de aplicação do artigo 9º do Regime Jurídico Formação 
Continua de Professores (dimensão científica e pedagógica), a presente 
ação não releva para a progressão em carreira.  

Avaliação dos formandos 

Critérios de Avaliação 

É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das sessões previs-
tas. Em cada sessão, serão passadas folhas de presença, para assi-
natura dos inscritos.  
A avaliação dos formandos será realizada em obediência ao dis-
posto no Regime Jurídico da Formação Contínua tendo em conta: 

A avaliação será expressa numa escala de 1 a 10, a que correspon-

de a menção qualitativa de:  

  
PARTICIPAÇÃO 

(4 valores) 
  

Rigor das 
interven-

ções 

Envolvimen-
to nas tarefas 

Produção / 
apresentação 

de atividades e 
materiais 

individual-
mente ou em 

trabalho cola-
borativo 

1 Valor 1 Valor 2 Valores 
  

TESTE OU TRA-
BALHO FINAL 

INDIVIDUAL 
(Sob forma de 
relatório ou porte-
fólio) 

(6 valores) 
  

Estrutura 
Rigor cientí-
fico e peda-

gógico 

Reflexão do 
impacto 

2 Valores 2 Valores 2 Valores 


