CONSULTAS
PSICOLOGIA
• Informações gerais:
•
Crianças, adolescentes e adultos
•
Sessões de 50/60 minutos
•
Preço:
•
45€: sessão avulso
•
400€: pacote 10 sessões
•
Todos os dias da semana
• Descrição:
O acompanhamento psicoterapêutico é da responsabilidade da Dr.ª
Madalena Raposo. Trabalhou durante 20 anos em ambiente escolar e
recebe em consulta os alunos de outras modalidades da academia, alunos
de fora e também pais e famílias.
No seu trabalho, a Dr.ª Madalena trabalha de perto com as famílias e,
sempre que possível e conveniente, faz a ponte com escolas e outros
intervenientes que faça sentido incluir.
Ajuda, ainda, jovens e adultos a orientar o seu percurso de vida de modo a
potenciar o seu crescimento pessoal e desenvolvimento académico e
profissional.

• Inscrições e mais informações:
geral@academiaten.pt | 927694094

TUTORIA
• Informações gerais:
•
6 aos 18 anos
•
Preço: 260€
•
Todos os dias
•
Dá acesso às restantes modalidades (a acordar)
• Descrição:
A tutoria é um acompanhamento personalizado que tem por base um
contrato onde se definem metas, objetivos, estratégias e instrumentos de
trabalho. Tem duração limitada no tempo e trabalhar para a autonomia.
Habitualmente, os alunos que estão connosco em tutoria transitam no final
do acompanhamento para outras modalidades, mantendo o vínculo à
equipa e ao espaço.
A meta a alcançar e respetivo plano de trabalho são definidos pelo aluno
em conversa connosco e com a família. É habitual incluir-se no plano de
trabalho a participação nalguma atividade e/ou acompanhamento dos
estudos.

• Método:
• Diagnóstico: documento elaborado a partir das conversas iniciais
com aluno e encarregados de educação
• Contrato de metas: documento onde se registam e detalham as
metas a alcançar e o respetivo plano de trabalho – objetivos
específicos; estratégias e instrumentos.
• Balanços periódicos: registos que permitem supervisionar as
métricas associadas a cada estratégia.
• Relatórios semestrais: documento de balanço trimestral e que serve
de base às reuniões presenciais de ponto-de-situação (semestrais)

• Inscrições e mais informações:
geral@academiaten.pt | 927694094

ORIENTAÇÃO
VOCACIONAL
• Informações gerais:
•
Alunos do 9º ano e E. Secundário
•
Bootcamp – um dia e meio
•
Aplicação de testes
•
Convidados
•
Workshops temáticos
•
5 sessões de trabalho individual e/ou com família
•
Preço: 300€
•
Datas: edições em setembro, dezembro e abril
•
Contactar para ver possibilidade de fazer em separado
• Descrição:
Aliamos a experiência de muitos anos de aplicação de testes e conversas
com adolescentes e respetivas famílias com o espírito que caracteriza toda
a atividade da Academia TEN – é pelas relações que estabelecemos uns
com os outros que crescemos e nos tornamos em quem devemos ser.
A aplicação de testes e as conversas de apresentação e discussão dos
resultados será coordenada pela Madalena Raposo. O Pedro Rocha e Melo
dinamizará workshops temáticos. Teremos ainda a participação de alunos
mais velhos de diferentes áreas e oradores especiais para nos falarem sobre
como é um caminho de descoberta de talentos, de superação de limites e
de realização pessoal.
• Horário referência:
HORAS

DIA 1

DIA 2

9h

Receção
‘Quando tiver 30 anos...’

Desenho no local de trabalho
Teste de Inteligência Geral

10h

Testes Raciocínio Numérico,
Verbal e Abstrato

Seminário II:
Thinking

11h

Teste de Personalidade

Teste Interesses Profissionais

11h30

Seminário I:
Meaning and Joy

Conversa com Convidado

13h

Almoço

Fim

14h30

Teste Memória

15h

Testes Raciocínio Espacial e
Mecânico

16h00

Workshop:
Escolhas e Percursos

• Inscrições e mais informações:
geral@academiaten.pt | 927694094

