
Vivemos num tempo em que as famílias esperam que a Escola possa cumprir um papel na 
educação dos seus filhos que vá além da sua escolarização. No entanto, a Escola, em pleno século 
XXI, sente, por um lado, muitas dificuldades em individualizar o seu processo educativo e, por outro 
lado, ainda não tem claro qual é o seu papel no desenvolvimento pessoal e social dos seus alunos.

É, por isso, um tempo especialmente relevante para os parceiros que se aliam à Escola na oferta 
de atividades educativas não escolares. De forma particular, tem sido esse o caso de associações 
desportivas e artísticas de todo o tipo, embora sem muitas vezes conseguindo o acrescento 
desejável.

Aliás, é conhecida a grande procura de serviços educativos paralelos à Escola, nomeadamente 
explicadores e centros de estudos e, também, psicólogos e outros terapeutas. É nossa experiência 
que as respostas oferecidas por estes grupos profissionais são, muitas vezes, insuficientes porque 
se centram somente nos aspetos técnicos dos seus serviços, acabam por desvalorizar as interações 
humanas ou, pelo menos, não dão espaço e/ou tempo para que estas se possam dar em maior 
profundidade.

É nossa visão que os vínculos afetivos são essenciais nos processos de aprendizagem e no 
crescimento interior e social do Homem. Por essa razão, a criação de vínculos afetivos individuais é a 
nossa grande prioridade estratégica, é a base do acompanhamento prestado a cada aluno, motivo 
da nossa reflexão e partilha constante. Acreditamos, também, que as atividades realizadas nas 
diversas áreas disciplinares devem ser orientadas para a autonomia dos alunos e  desenvolvemos 
uma metodologia de trabalho que respeita esta ideia, procurando desafiar o paradigma escolar 
de tantas raparigas e rapazes que têm dificuldade em se sentirem motivados, identificados ou em 
encontrar as melhores estratégias para cumprir as suas tarefas.

As diferentes áreas disciplinares em que trabalhamos permitem-nos olhar a realidade de forma 
mais completa, criar parcerias inovadoras e trabalhar em ambientes estimulantes para a criação 
de vínculos afetivos fortes e para a concretização de iniciativas culturais relevantes. Somos uma 
equipa multidisciplinar que acredita no valor da sua proposta. Temos diferentes backgrounds 
e experiências enriquecedoras em diferentes projetos educativos, nomeadamente ligados ao 
pensamento educativo de José Kentenich e à Escolinha de Rugby da Galiza.

O nosso sonho é conseguir que a Academia TEN chegue a todos quantos possam beneficiar 
dela, sobretudo àqueles que não têm como pagar. É aí que queremos chegar!
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