
     

  

 

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO 

 

 

 

GUIÃO DO MENTOR 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 A educação é um factor fundamental para o desenvolvimento 

socioeconómico de qualquer sociedade. É o processo constante de 

criação do conhecimento e de busca da transformação da realidade 

pela acção-reflexão humana.  

 

 

 

O presente documento, denominado “O Guião do Mentor da EDUC”, serve como o 

material de apoio e, alertar a todos os Mentores a responsabilidade que têm, 

sobretudo, com a FUNDAÇÃO e a SOCIEDADE.  

 

 

 

 

 

 

 
 



     

  

A Fundação de Apoio à Educação – EDUC, é uma pessoa colectiva, com personalidade 

jurídica, apolítica, não racial, não religiosa ou filosófica, sem fins lucrativos e com 

autonomia financeira e administrativa. A Fundação foi constituída em 30 de Julho de 

2014 e tem por objecto fundacional a assistência educacional e a promoção de acções de 

carácter social, filantrópico, científico, educativo, cultural e ambiental, e pelo que, nessa 

qualidade, afirma-se como Instituição Não Governamental, parceira social do Governo de 

Angola na luta contra a deserção escolar e a pobreza. 

 
A Educ considera a educação, uma ferramenta por excelência no combate da pobreza 

estrutural e da exclusão social.  

 

Visão 

Ter uma sociedade em harmonia, suportada por valores morais, cívicos e éticos, e que 

tenha na educação e formação contínua as principais alavancas do desenvolvimento 

socioeconómico sustentado. 

Missão 

Levar a educação e a formação de qualidade a todo o país e a todos os indivíduos, 

promovendo no enlace os valores morais, cívicos e éticos. 

Valores 

A responsabilidade, o compromisso e a dedicação à sociedade são valores essenciais que 

pautam a conduta da Educ, que tem no amor ao próximo, o respeito, a consideração, a 

integridade e a transparência valores basilares, onde assentam os pilares da sua 

edificação. 

 
Objectivos estratégicos/metas estratégicas  

1. Alcançar o ensino básico universal; 

2. Reduzir a deserção escolar;  

3. Reduzir a taxa de insucesso escolar; 

4. Reduzir a pobreza extrema e a fome; 

5. Aumentar o envolvimento do cidadão com a educação da sociedade; 

6. Aumentar a interacção com outros povos no campo da educação. 
 

Iniciativas  

a) Assistência financeira, educativa e informativa às famílias carenciadas em cujo 

agregado exista pelo menos uma criança menor de 18 anos, com habilitações 

académicas inferiores a 10.ª classe;  

b) Acções informativas e de sensibilização sobre educação; 

c) Promoção da educação. 
 

Enquadramento  

O projecto Rede de Suporte Educacional (RS EDUC-1), visa dar apoio financeiro e 

educativo às famílias carenciadas com dificuldades em colocar e/ou manter as crianças 

na escola (da 1ª a 9ª classe). 

Objectivo do projecto RS EDUC-1 



     

  

 

1. Criar Sinergias com vista a execução do projecto Rede de Suporte Educacional (RS 

EDUC-1), permitindo: 

2. Expandir a educação para todas as famílias desfavorecidas; 

3. Elevar o nível educacional da população; 

4. Reduzir a pobreza extrema e a fome. 
 

Em que consiste o RS EDUC-1 

O projecto RS EDUC-1, consiste em: 

A componente Educativa, envolve a utilização de mentores (alunos do ensino médio e/ou 

universitário) que se deslocam periodicamente as residências das famílias famílias 

financiadas, a fim de prestarem assistência, sobretudo, pedagógica às crianças inseridas 

no projecto (essencialmente nas disciplinas de Matemática, Português e Literacia 

Financeira) e, fundamentalmente, servirem de referência para as mesmas.  
 

A componente financeira, envolve um financiamento de AKZ 2.500,00 por criança (AKZ 

2.000,00 para a criança e AKZ 500,00 para o mentor), num máximo de três crianças por 

agregado familiar. Esta componente é conseguida através de uma rede de padrinhos 

(pessoas singulares ou colectivas) que se predispõe em apoiar as crianças com o referido 

montante durante a vigência do ano escolar. 

  

Definição  

Oque é o mentor? 

 

O nome “Mentor” deriva-se do grego e significa Guia! 

“Mentor” são voluntários (alunos do Ensino Médio e/ou Universidade), 

que, pela sua sabedoria ou experiência, ajuda as crianças do projecto RS EDUC-

1, como guia ou conselheiro. Pessoa que inspira outras. 

 

O Mentor é mais do que um conselheiro, trata-se de uma pessoa que dá bons exemplos e 

aponta caminhos, auxiliando e guiando o desenvolvimento do seu aprendiz.  

 

O mentor poderá ter sob a sua alçada um número não superior a 15 crianças. 

 

Finalidade do Mentor é de: auxiliar a fundação a encontrar um caminho mais promissor, 

tendo como o alvo o progresso e o crescimento das famílias. 

 

Requisitos necessários para ser mentor da Educ 

 

a) Para ser mentor da Fundação de Apoio à Educação-EDUC, é necessário reunir os 

seguintes requisitos: 

b) Gostar de trabalhos voluntários; 

c) Gostar de trabalhar para os grupos mais vulneráveis; 

d) Gostar de crianças; 

e) Ser aluno de ensino médio e/ou universitário; 

f) Há casos excepcionais para aqueles que não tenham concluído o ensino médio; 

g) Ter a idade compreendida a partir dos 17 anos. 
 

 



     

  

A importância do Mentor 

 
Na EDUC o mentor tem importância duas vezes. O mentor tem importância na: 
 

Vertente do Projecto 

a) O Mentor é uma peça fundamental para a implementação bem-sucedida do 

projecto; 

b) Desloca-se à casa das famílias e dá apoio pedagógico e informacional; 

c) Serve de referência para as crianças; 

d) Serve de elo de ligação entre a criança e o padrinho. 

 

Vertente Social 

a) O mentor pratica e leva a mensagem da EDUC à todo o país (províncias, 

municípios, distritos, comunas e bairros); 

b) Nos exercícios das suas funções cultiva para si e nas crianças valores fundamentais 

tais como: responsabilidade social, amor ao próximo, partilha e a solidariedade; 

c) Valores importantes na vida pessoal e profissional e que servirão de base na 

construção de uma sociedade melhor. 

 

A Função do Mentor 

O mentor deve: 

1. Registar crianças e famílias vulneráveis para Projecto RS EDUC-1 próximo da sua 

localidade; 

2. Ter sob a sua alçada um número não superior a 15 crianças; 

3. Efectuar visitas mensais às famílias inscritas no programa e sob a sua tutela; 

4. Prestar apoios as crianças do projecto (i) pedagógicos - sobretudo, nas disciplinas 

de matemática, português e literacia financeira; (ii) informacional - informação útil 

variada e; (iii) comportamental - conduta ética, moral e cívica; 

5. No final de cada visita, submeter um relatório da situação e da evolução da criança 

coordenador do distrito ou do município com cópia para o coordenador operacional 

do projecto. 

6. Organizar e escolher os materiais necessários ao processo de ensino-aprendizagem 

das crianças. 

7. Apresentar o boletim de notas das crianças apadrinhadas ao coordenador 

municipal; 

8. Apresentar o comprovativo de pagamento de propinas mensais das crianças 

apadrinhadas ao coordenador municipal; 

9. Identificar espaços próximo da casa da criança vulneráveis inseridas no Projecto RS 

EDUC-1, com objectivo de criar explicações ou centro Educ. 
 

Benefícios para o mentor 

 

O mentor da Fundação receberá: 

a) Motivação de kz 500,00 por cada criança apadrinhada/amadrinhada.  

b) Receberá um certificado de mérito pelo trabalho prestado pelas causas sociais. 

c) Ganhará a experiência de trabalho durante o tempo como o mentor. 

 

 



     

  

Estrutura do RS EDUC-1 

O projecto RS EDUC-1 contém a seguinte estrutura: 

1. Coordenação Geral 

2. Coordenação Operacional 

3. Coordenação Municipal 

4. Coordenação Distrital 

5. Mentores 

6. Membros/Padrinhos 

7. Beneficiários = “Crianças” 

 

Tempo de Trabalho 

Tempo Indeterminado 

Competências  

a) Compreensão de si mesmo e dos outros; 

b) Compartilhamento  do Conhecimento; 

c) Orientação das Famílias; 

d) Desenvolvimento de Pessoas; 

e) Identificação do Potencial das crianças. 
 

As crianças geralmente se espelham em adultos na fase do desenvolvimento de sua 

personalidade e por esse motivo seus mentores devem ser pessoas com valores morais 

justos e éticos, pautadas no bem-estar em sociedade. Isso torna o processo de educação 

de extrema importância, uma vez que seus principais mentores no período escolar serão 

os professores e demais envolvidos no processo de aprendizagem. Um mentor pode ser um 

parente, amigo, chefe, professor ou até mesmo um livro que inspira a tomar alguma 

atitude ou direção. É alguém que serve de espelho, que incentiva, dá conselhos e funciona 

como uma luz na hora que se precisa. 
 

O mentor não julga, mas traz clareza, dando suporte e encorajamento a seu aprendiz, que 

também pode ser chamado de aluno, maximizando seu potencial, desenvolvendo suas 

virtudes e aprimorando sua performance. 
 

Com o foco no seu aprendiz, a sua função é estimular seus sonhos, sua autenticidade e 

persistência, ajudando na superação de obstáculos e a alcançar seus objetivos de forma 

segura e eficaz. O mentor não resolve problemas, mas junto com ele pode desenvolver as 

habilidades necessárias para a sua solução, tirando o que há de melhor em seu aprendiz 

para que ele evolua pessoal e profissionalmente, gerenciando o seu próprio aprendizado. 
 

 

 
 
 
 
 

Fundação de Apoio à Educação  
Avenida 21 de Janeiro, Rua 3, Casa nº 2 
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Email: admin@feduc.org  Site: www.feduc.org 
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