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[Rede de Escolas do FUTURO 2016/17] 
PROGRAMA DE MENTORES 

11.out.2016  

 
OBJETIVO 
O objetivo do “Programa de Mentores” é o de garantir um acompanhamento mais regular dos professores que 
desenvolvem trabalhos no âmbito da Rede de Escolas do FUTURO através do estabelecimento de laços entre estes 
professores com especialistas em matérias de interesse para o desenvolvimento dos projetos escolares.  
 
MENTORES 
Os Mentores são especialistas nas suas áreas de intervenção e colaboram graciosamente com o FUTURO – projeto 
das 100.000 árvores na Área Metropolitana do Porto. 
 
O QUE PEDIMOS AOS MENTORES   
Pedimos, por exemplo, que os Mentores possam ir à escola uma ou duas vezes ao longo do ano letivo, partilhando 
conhecimento com professores e/ou alunos, a pedido ou por sua proposta. Que possam ainda bem orientar os 
professores nos projetos que estão a desenvolver no âmbito da Rede de Escolas do FUTURO (partilhando exemplos, 
metodologias, organizar uma visita de estudo, organizar uma palestra na escola sobre o tema em estudo, colaborar 
na apresentação e/ou conceção de trabalhos desenvolvidos, sugerir temas de investigação relacionados com a 
modalidade, entre outros trabalhos nos quais a sua colaboração pode ser pertinente).  
 
OS DADOS QUE PRECISAMOS 
Ao serem voluntários no desenvolvimento da Rede de Escolas do FUTURO precisamos de conhecer previamente 
os seus interesses, o que podem oferecer, bem como qual a área geográfica de intervenção onde preferem atuar 
e o esforço que podem dedicar (em horário letivo ao longo do ano). 
 
Para podermos estabelecer a ligação mais adequada entre Escola e Mentor(a) agradecemos assim que cada 
Mentor(a) preencha um breve formulário online AQUI.   
 
Notas importantes: 

 Este documento deve ser analisado em conjunto com a Proposta de Trabalhos para a Rede de Escolas do FUTURO 
2016/17, onde se apresentam as várias Modalidades de ação propostas às Escolas.  

 O “Programa de Mentores” está neste ano letivo no seu período experimental. Assim, agradecemos a todos os 
potenciais Mentore(a)s todas as sugestões que nos possam ajudar a melhorar o mesmo (seja no formulário de 
inscrição, dinâmica proposta ou outros aspetos que considerem relevantes).  

 

 
 

Se tiver alguma dúvida ou comentário pf. contacte-nos: 
CRE.Porto | Universidade Católica Portuguesa 
Ana Maria Pereira | ampereira@porto.ucp.pt 

 

 
OBRIGADA! 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekWOAyK_c0JUaDBczjgwo3qSG1Fhii446iMhqG6KwgodRNwQ/viewform
mailto:ampereira@porto.ucp.pt


 

2 

 

A Rede de Escolas do FUTURO é uma iniciativa do FUTURO – projeto das 100.000 árvores na 
Área Metropolitana do Porto, um projeto desenvolvido pelo CRE.Porto - Centro Regional de 
Excelência em Educação para o Desenvolvimento Sustentável da Área Metropolitana do 
Porto.  

O CRE.Porto é uma rede com entidades públicas e privadas que atuam na área da educação-
ação dos cidadãos para um futuro mais sustentável, liderada pela Área Metropolitana do 

Porto e Universidade Católica Portuguesa e abraçada pelos Municípios integrantes da AMP. Atua ao nível da 
sustentabilidade regional, valorizando os recursos, criando sinergias, otimizando custos e permitindo o desenvolvimento de 
projetos de maior escala e impacto. A relevância regional e global desta rede é formalmente reconhecida pela Universidade 
das Nações Unidas desde 2009. 
 
A Rede de Escolas do FUTURO 2016/17 conta com a participação ativa e apoio das seguintes entidades: 

 Área Metropolitana do Porto 

 ABAE - Associação Bandeira Azul para a Europa | Eco-Escolas  

 EDP Gás 

 Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

 Lipor – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos da Região Porto 

 Município de Espinho 

 Município de Gondomar 

 Município da Maia 

 Município de Matosinhos 

 Município de Oliveira de Azeméis 

 Município de Paredes 

 Município do Porto 

 Município de Póvoa de Varzim 

 Município de S. João da Madeira 

 Município de Santa Maria da Feira 

 Município de Santo Tirso 

 Município da Trofa 

 Município de Vale de Cambra 

 Município de Valongo 

 Município de Vila do Conde 

 Município de Vila Nova de Gaia 

 Universidade Católica Portuguesa 
 

Colaboram graciosamente como Formadores na Rede de Escolas do FUTURO 2016/17:  

 Paulo Alves (CIBIO/FCUP)  

 Ana Maria Pinto (NovaTerra) 

 Mariana Cruz (UM) 

 Raquel Lopes (UA) 

 Marisa Graça (CIBIO/FCUP) 
 
Colaboram graciosamente no Programa de Mentores: 

 Ana Maria Pinto (NovaTerra) 

 Mariana Cruz (UM) 

 (lista em construção)  

 


