
 
 
 
Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra 

 

 
Tutores - Desenvolvimento de 

Competências 

 
 

Formação no âmbito do Programa Nacional de Sucesso Escolar (PNPSE),  

“Resolução do Conselho de Ministros 23/2016”. 

 

Local: Sala de Formação do CFAES, na Escola Secundária de Mem Martins 
 
Formadora: Constança Azevedo 
 
Calendarização:    

Outubro: 10, 17, 24 e 31 (18:30-21:30); 
Novembro: 7, 9, 14 (18:30-21:30) e 21 (18:00-22:00). 
             

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra 
 
 

Tutores - Desenvolvimento de competências  
 

Registo: CCPFC/ACC-88208/16, Nº Créditos: 2 - 50h - 25h pres. + 25 aut. 

Modalidade: Oficina de Formação. 

Área de formação - Código: C      Designação: Formação educacional geral e das organizações educativas 

Destinado a: Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário. 

Formador: Constança Azevedo 

 

A tutoria está prevista na legislação (vide Despacho Normativo n.º 50/2005, 9 Novembro e Decreto-Lei n.º 

75/2008, 22 de Abril) e os seus objetivos principais são: 

- apoio à integração socio-afetiva do aluno na turma e na escola; 

- aconselhamento e orientação no estudo e na realização das tarefas escolares; 

- promoção da articulação das atividades escolares com outras atividades formativas. 

Sobre a Ação Tutorial: 

- trata-se de um processo inerente à própria atividade docente subjacente ao conceito amplo de educação; 

- assenta na relação individualizada com o aluno, enquanto pessoa na sua globalidade, como quadro de 

referência para o seu desenvolvimento; 

- foca-se nas atitudes, competências, conhecimentos, necessidades, interesses e aspirações do aluno (ou 

alunos); 

- facilita a integração e a articulação de conhecimentos e experiências dos distintos âmbitos 

- educativos e a experiência da vida quotidiana do(s) aluno(s); 

- trata-se de um processo contínuo e sistematizado e não de uma intervenção isolada ou intermitente; 

- desenvolve-se de forma ativa, dinâmica e numa lógica investigação-acção, sustentada num processo 

sistemático de planificação e avaliação; 

- envolve e pressupõe a colaboração de todos os agentes educativos e sociais. 
 

Objetivos : 
 

- Treinar e reforçar as ferramentas de “coaching” e “mentoring” aplicadas à tutoria na educação, e 

que implicam um maior conhecimento de áreas como: técnicas de entrevista; inquérito apreciativo; 

escuta ativa, paráfrase e resposta empática; definição de objetivos e metas; feedback positivo e 

negativo;  resiliência e auto-motivação; gestão do tempo e organização pessoal; métodos e técnicas 

de estudo; entre outros; 

- Treinar e reforçar as técnicas de entrevista (entrevista semidirigida e semiestruturada) e as 

competências relacionais inerentes (saber escutar de forma empática, sem críticas nem 

sugestionamento ou “manipulação”, saber usar a paráfrase e os diferentes tipos de pergunta). 

- Treinar e reforçar as técnicas de resolução de problemas e de tomada de decisão, bem como a 

formulação eficaz de objetivos e metas e a definição de prioridades; 

- Capacitar para a produção dos PAT e implementação da Ação Tutorial em conformidade com a 

legislação em vigor; 

- A produção de uma proposta de intervenção, com vista ao desenvolvimento das competências e 

funções de tutoria – como resultado da reflexão, da experimentação no terreno e do trabalho prático 

realizado no decorrer desta oficina. 

 


