QUERES TER UM MENTOR?
Para crianças e jovens do 2º e 3º CEB

Queres sentir-te mais realizado e
feliz na tua escola, mas ainda não
encontraste a melhor forma de o
fazer?

Gostavas de desenvolver os teus
talentos e concretizar os teus
sonhos, mas não sabes como?
Tens dúvidas sobre o que queres
fazer no futuro e gostavas de trocar
ideias sobre isso com alguém?

Então, esta é a tua oportunidade!

hos, não os teus medos” – Nélson Mandela

“Que as tuas escolhas reﬂitam os teus son

Coﬁnanciado por:

PROGRAMA DE MENTORIA
uro

Os teus sonhos | As tuas decisões | O teu fut
O que é?
No Programa de Mentoria terás um
mentor, alguém que com a sua
experiência e dedicação poderá
ajudar-te a encontrar as melhores
soluções para aquilo que
pretendes ser e fazer no teu futuro.

Pode oferecer-te pistas, apoiar-te a
descobrir a melhor maneira de atingires
os teus objetivos pessoais ou escolares e
ensinar-te algo que te ajude a alcançálos. Mas o objetivo é sempre teu!
Quanto tempo dura o programa?
Pelo menos um ano letivo, mas no fundo
é o tempo que quiseres.

Como funciona?
To d a s a s s e m a n a s p o d e r á s
encontrar-te com o teu mentor, na
escola. Juntos irão procurar novos
caminhos e a energia para atingires
os objetivos que entenderes.

E quem decide se participo?
A principal decisão é sempre tua,
embora seja necessária a autorização
dos teus pais/encarregado de educação.

De quem dependem os objetivos?
De ti e apenas de ti! O mentor
seguirá aquilo que pretendes fazer.

Vais perder esta oportunidade?
Estamos à tua espera, contacta-nos e
podemos começar já!

Contactos:
Telefone: 263 400 474 / 263 400 496
Morada: Páteo do Valverde,
2050-343 Azambuja
E-mail: emic. azambuja@cm-azambuja.pt
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