
CONHECE-TE, ORGANIZA-TE 
E DECIDE!

Programa de Orientação Vocacional



O que é a Orientação Vocacional na academia TEN?

É um programa de 2 dias que cruza intervenção individual com 
uma vertente de grupo, com o objetivo de apoiar e orientar escolhas 
académicas de jovens em momento de transição de ciclo ou escolha de 
licenciatura (9º ano e secundário).

Como acontece na prática?

O Programa de Orientação Vocacional estrutura-se em 4 momentos:

1. Entrevista/conversa inicial com a psicóloga (individual com aluno)

2. Bootcamp de 2 dias (em grupo) composto por:

Aplicação de provas e testes psicotécnicos | avaliação de aptidões, 
interesses profissionais e perfil de personalidade

Workshops de reflexão e promoção de autoconhecimento, baseados 
em teorias de grandes pensadores da atualidade: 

“Thinking” – explora a forma como pensamos, construímos preferências 
e decidimos (referências: Daniel Khaneman e Amos Tversky)

“Meaning and Joy” – aborda temas como a felicidade, alegria, 
sentido e propósito (referências: Viktor E. Frankl e Logoterapia; 
Bertand Russell, Dalai Lama, Desmond Tutu, entre outros)

Mesa redonda com oradores convidados | alunos do ensino secundário 
e  profissionais de diversas áreas que contam o seu percurso profissional e
processo de descoberta vocacional

Sessões de esclarecimento com alunos mais velhos (apenas para
alunos do secundário)

3. Apresentação e análise de resultados com a psicóloga (aluno e pais)

4. Sessão de follow-up com psicóloga (2 meses a seguir ao programa)

Para quem?

Alunos do 9º, 10º, 11º e 12º anos 

Preço: 
300€



Porquê na academia TEN?

Porque na academia TEN – TU EU NÓS – assumimos uma forma de estar 
única que favorece o autoconhecimento e crescimento dos alunos, através de:

A relação individual com cada aluno

A promoção da autonomia e responsabilização

Espaços de encontro e convívio entre os alunos

Porque temos profissionais com experiências complementares no 
trabalho com crianças e jovens:

Madalena Raposo: coordenadora do programa de Orientação Vocacional. 
Psicóloga educacional, com mais de 20 anos de experiência de trabalho 
com crianças, jovens e famílias.

Pedro Rocha e Melo: responsável pelos workshops temáticos. 
Licenciado em Gestão, Mestre em Ciências da Educação e fundador 
da Academia TEN, com uma vasta experiência em acompanhamento 
de crianças e jovens (tutoria, apoio ao estudo e rugby).

Margarida Seruya: dinamizadora dos workshops temáticos. Licenciada 
em Gestão, trabalha com crianças e jovens há mais de 10 anos. Trouxe 
para Portugal o Método Darte, com origem no método britânico 
The Art Room, uma intervenção psico-educativa através das artes 
plásticas onde se desenvolve a criatividade, autoestima, autoconfiança 
e competências socio-emocionais.



A Orientação Vocacional na academia TEN ajudou-me a 
organizar as minhas ideias em relação ao futuro que me espera. 
Tomei conhecimento da variedade de cursos existentes, percebi 
quais são as minhas aptidões e comecei a construir um caminho 
para a minha entrada na faculdade. Agradeço principalmente 
à psicóloga vocacional Madalena Raposo, por tanto me orientar 
neste percurso importante. Agradeço também ao Pedro Rocha e 
Melo pelas palestras dadas, que tanto me enriqueceram.”

Para além de me ter ajudado a perceber quais são os meus 
gostos e interesses, e, por isso, o que mais gostaria de fazer no 
futuro, esta orientação vocacional ajudou-me também a saber 
mais sobre os cursos que me despertaram mais interesse, ao me 
ter dado a possibilidade de falar com pessoas que estão a tirar 
esses mesmos cursos, ou até que já os tiraram.

Como Pais e encarregados de educação, fomos sempre envolvidos 
e informados capacitando-nos para também nós sermos um 
importante apoio nesta fase de mudança e transição.

Aluna do 12º ano

Aluna do 12º ano

Pais de aluna 12º ano (participante na edição 2020)

Mais informações:

academiaten.pt

geral@academiaten.pt

927 694 097

Rua D. Cristóvão da Gama, 17


