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SUMÁRIO EXECUTIVO 

“Inspirar novas gerações para 
se superarem e alcançarem 
as suas metas”

ANO LETIVO 2021-22
EM NÚMEROS

O NOSSO IMPACTO A LONGO PRAZO

Disseminar uma cultura de superação 
Capacitar as organizações parceiras
Contribuir para maior mobilidade social e coesão social

O NOSSO PROPÓSITO 

Famílias
diretamente
impactadas

446446

Professores
técnicos 
envolvidos

4545Alunos 
impactados

665
40% contexto
desfavorecido
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MENSAGEM DO DIRETOR EXECUTIVO

Inspirar novas gerações para se superarem, crescerem e 
alcançarem as suas metas. Este é o propósito da academia 
TEN definido por uma equipa excecional que combina 
competência e paixão e que tem revelado, nestes primeiros 
anos de academia TEN, um sentido de compromisso 
assinalável. 

Em 21/22 ultrapassámos a barreira dos 650 alunos 
impactados diretamente nas tardes da academia TEN, nos 
Bootcamps de Orientação Vocacional, nas semanas de TEN 
Nature Camp, no Community e nos projetos que estamos 
a desenvolver em parceiros como na Casa Pia de Lisboa e 
na Escola Técnica Psicossocial de Lisboa. Neste documento 
encontrarão mais informação sobre toda a atividade que 
organizámos e o impacto que já nos foi possível medir.

Tem sido uma história feliz porque é a soma das histórias 
felizes de milhares de alunos, famílias e organizações com 
quem temos interagido desde a primeira sessão com um 
aluno, na tarde de 17 de janeiro de 2015. 

TEN – Tu Eu Nós é a principal marca no nosso ADN e tem 
sido assim mesmo que temos trilhado este caminho. Aos 
poucos. Juntos.

2021/22 foi o ano em que começámos com uma equipa 
central de 7 elementos que, mais tarde, passou a 10 
elementos. Foi o ano em que estreámos o Conselho 
Consultivo que generosamente se envolveu na elaboração do 

nosso primeiro Plano Estratégico. Foi o ano em que tivemos 
o importante apoio de parceiros como a Associação D. 
Pedro V e a Fundação Santander Portugal e fomos um 
dos vencedores dos concursos Social Leapfrog da Nova 
SBE e Mais Ajuda do Lidl. Foi o ano em que começámos a 
codificar o Método TEN, em que arrancámos novos pilotos 
com os nossos parceiros de impacto e em que preparámos 
a primeira medição de impacto com instrumentos 
previamente validados.

A história que nos trouxe aqui inspira-nos para continuar a 
olhar os próximos anos com ambição e confiança, apesar 
das dificuldades que se prevêem para Portugal e Europa. 
Significa que queremos, cada vez mais, ter voz na sociedade 
e contribuir de formas concretas para que as novas 
gerações cresçam numa cultura de garra e resiliência, 
para que as organizações educativas e sociais do nosso país 
sejam reforçadas e capacitadas na sua missão e para uma 
verdadeira experiência de mobilidade e coesão social.

É com muito orgulho que lançamos o nosso primeiro 
relatório de impacto e com renovada ambição e sentido de 
compromisso que começamos mais um ano com os nossos 
alunos, famílias e parceiros.

(Pedro Rocha e Melo)
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CALENDÁRIO TEN 2021/22

“Foi um ano cheio! 
De adaptações, de 
mudanças, (…) e de 
desafios que nos 
fizeram a todos crescer! 
Foi uma bênção ter-
vos ao nosso lado - 
obrigada pela vossa 
disponibilidade, por 
descomplicarem, 
por estarem sempre 
presentes, pela 
paciência, pela partilha 
e pela dedicação e 
forma comprometida 
como cuidaram dos 
nossos (e também 
vossos) miúdos.” 

(Diretora técnica da Casa 
de Acolhimento de Santa 

Teresinha/ SCML) 
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1  CALENDÁRIO TEN 2021/22 

Open TEN Magusto Open TEN

Bootcamp Orientação Vocacional

Atividades férias

Estudos e Ateliers | Psicologia | TEN Casa Pia | TEN ETPL

JAN
2022

FEV MAR ABR MAI JUN JULSET
2021

OUT NOV DEZ AGO
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1  CALENDÁRIO TEN 2021/22 

Plano estratégico a 4 anos: foco na consolidação do trabalho da academia TEN (processos, equipa, 
comunicação e modelo de negócio) e preparação para o crescimento, através da codificação do 
método TEN, definição do modelo de impacto e desenvolvimento de projetos piloto.

Apoios e prémios: donativos do Santander e Ass. D. Pedro V; Prémio monetário Mais Ajuda do Lidl; 
entrada no Social Leapfrog, programa de capacitação a 3 anos para organizações híbridas, da Nova SBE.

Olhar TEN: jornal trimestral feito pelos alunos no contexto da sala de estudo: https://academiaten.pt/
jornal-olhar-ten

Novo website e redesenho da oferta e comunicação: https://www.academiaten.pt

Apoio Ass. 
D. Pedro V

Social Leapfrog

Desenvolvimento do plano 
estratégico 2022/25

Codificação do Método TEN 
e avaliação de impacto

JAN
2022

FEV MAR ABR MAI JUN JULSET
2021

OUT NOV DEZ AGO

PRNCIPAIS MARCOS 2021/22

1ª Edição Olhar TEN Novo Website

Apoio Santander Prémio Mais Ajuda
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A ACADEMIA TEN: 
PROBLEMA E PROPOSTA DE VALOR

“(o que é que mudavas 
na escola?)… deixava os 
alunos escolherem as 
disciplinas e os horários. 
Tirava os testes, acho 
que dão muita pressão 
e encontrava outra 
forma de avaliação.”

(Inês, 3º ciclo)
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2  A ACADEMIA TEN: Problema 

CONSEQUÊNCIAS

CAUSAS

MODELOS ESCOLARES 
ANTIQUADOS

Centralização 
excessiva 

Sindicalização 
do sistema 

Excesso de foco na 
nota/ exame

Influência de rankings/ 
perspetiva economicista

Falta de professores e de 
atratividade para a profissão 

Insucesso/ abandono 
escolar 

Desinteresse 
e desmotivação

Desfasamento 
mercado de trabalho

e skills de futuro

Elevador social 
estagnado

ÁRVORE DE
PROBLEMAS
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A caminho de fechar o primeiro quarto do século XXI, os sistemas educativos europeus mantêm 
dificuldade em reformar os seus modelos escolares de forma sustentada e acessível a todos. Em 
Portugal, os últimos 50 anos foram de muitas conquistas, como por exemplo, o aumento dos anos de 
escolaridade obrigatória, a redução da taxa de abandono escolar ou a evolução dos alunos portugueses 
nos testes de comparação internacionais. No entanto, não houve capacidade de reforma e adequação do 
sistema educativo, que se vai distanciando, crescentemente, da realidade das vidas das sociedades atuais. 
A excessiva centralização do planeamento e dos processos de tomada de decisão, a burocratização do 
processo ensino-aprendizagem, a dependência exagerada da nota final e do exame escrito, a débil e 
desatualizada formação de professores e a falta de professores e funcionários escolares tornam a situação 
da reforma do sistema educativo nacional ainda mais crítica e, também, mais delicada.

2  A ACADEMIA TEN: Proposta de valor 

A desatualização do sistema educativo português contribui 
para graves problemas que enfrentamos enquanto sociedade: 

ظ  a Escola não gera interesse e motivação pelo processo 
de aprendizagem, que mantém um estilo massificado e 
industrializado; 

ظ  a Escola está distante da vida e dos problemas concretos 
das sociedades atuais, nomeadamente os da participação 
democrática e do mercado de trabalho; 

ظ  a Escola não contribui para o elevador social e acentua as 
desigualdades sociais.
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Sabendo que Portugal é o país da Europa com menor mobilidade social (OCDE , 2018), que os maiores 
preditores de sucesso escolar são os rendimentos familiares e a escolaridade dos pais (especialmente 
da mãe) e que os resultados escolares dos alunos portugueses estagnaram desde 2009 (Pisa 2018), 
trabalhamos para renovar os modelos educativos e sociais do nosso país, procurando contribuir, a prazo, 
mas de forma direta, em três linhas de impacto fundamentais:

Disseminar uma cultura de superação
que promove a resiliência e a superação e nos lembra que podemos sempre crescer e melhorar a nossa 
situação, independentemente das circunstâncias em que estamos.

2  A ACADEMIA TEN: Proposta de valor 

Capacitar as familias e organizações parceiras
cuidando de tanto quanto já se faz bem e contribuindo, na realidade de cada local, para a melhoria dos 
processos.

Contribuir para maior mobilidade social e coesão social
integrando, em proporções iguais, alunos e famílias que podem pagar o serviço e alunos que não 
podem pagar o serviço, cultivando um verdadeiro espírito de encontro e comunidade.

Contribuímos diretamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:
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2  A ACADEMIA TEN: Proposta de valor 

Propomos fazê-lo de duas formas:

1   Oferta diária de atividades a partir da academia TEN 
 ter um impacto direto nos alunos e testar e afinar o método TEN.

2   Replicação do método TEN em organizações, escolas/ projetos 
 escalar o nosso alcance e, a longo prazo, ter um impacto sistémico.

Assumimos o compromisso de integrar 50% de alunos de contexto desfavorecido, que 
não podem pagar pelo serviço. 

Este modelo promove a justiça social e potencia:

a criação de novas relações na sociedade, entre alunos e famílias que tipicamente 
não se cruzam, desconstruindo preconceitos;

oportunidades para os mais desfavorecidos, potenciando o elevador social;

o nosso foco na qualidade e excelência de serviço, que é o mesmo para todos 
(pagantes e não pagantes).
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2  A ACADEMIA TEN: Proposta de valor 

A atividade da academia arrancou em 2015, com 
o acompanhamento individual de alunos em 
tutoria. Entre 2015 e 2018, o número de alunos 
foi aumentando e em 2018 dá-se a abertura 
do espaço academia TEN, com o reforço da 
equipa e estruturação da oferta. Desde 2018 
que integramos na nossa intervenção alunos 
de contextos desfavorecidos, encaminhados 
por parceiros (Casa Pia de Lisboa, Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, Ass. SOL). 
Não existindo em Portugal o estatuto de 
empresa social, a academia TEN iniciou atividade 
como empresa e constitui-se associação sem 
fins lucrativos  em 2020, com estatuto ONGD em 
2021. 

Inspirar novas gerações para se 
superarem e alcançarem as suas metas.

PROPÓSITO

Uma sociedade que cuide e promova o 
desenvolvimento humano de todos os 
seus cidadãos.

VISÃO

Inspirar novos modelos educativos e de 
intervenção social através do método 
TEN – Tu Eu Nós.

MISSÃO
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O MÉTODO TEN 
E A NOSSA OFERTA

“Gostei dos desafios que 
vi colocarem aos alunos: 
o “jornal”, o campo de 
férias, acho que esse 
tipo de desafios é muito 
estimulante, para a 
autonomia e para a 
autoestima e espírito 
de grupo e pertença. 
Obrigada pela vossa 
ajuda.”

(Pai de aluno 
do secundário)
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3  O MÉTODO TEN

Na academia TEN todos definem uma meta. Definir 
uma meta exigente e ambiciosa obriga a assumir o 
compromisso de pensar e cumprir um plano concreto 
de ação que ajude a aproximar, passo a passo, da 
meta que se pretende alcançar. O percurso de cada 
aluno na academia TEN começa com este ponto de 
partida. Todos os alunos definem uma meta que 
espelhe aquilo que querem conquistar. A meta é de 
cada um; é habitual que pais, escolas e a equipa da 
academia TEN contribuam no processo, mas a meta 
deve ser definida por cada aluno, fazendo-se, desde 
esse momento, responsável pela sua conquista.  
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3  O MÉTODO TEN

O método TEN constitui-se como um modelo de desenvolvimento humano e organiza-se 
da seguinte forma:

• Educação: um tesouro por descobrir 
(UNESCO) 

• Capabilities Approach, Amartya Sen
• A future for us all, Ken Robinson

1   DISCUSSÃO DE REFERÊNCIAS TEÓRICAS 

Aplicação do modelo educativo aos vários 
contextos de intervenção, que incluem 
a oferta da academia TEN e os projetos 
de crescimento, desenvolvidos em 
organizações parceiras.

3   APLICAÇÕES DO MODELO 

Nota: Estamos a desenvolver um trabalho de aprofundamento e codificação do método TEN. Para efeitos deste relatório vamos apresentar de 
forma sucinta o modelo educativo e o modelo de avaliação de impacto (que ainda estão em fase de construção)

5   ANEXOS

• Perfil Educadores: benchlearning  
equipa TEN e outras referências

• Trajetos TEN: real life stories
• Estudo de outras aplicações do    

método TEN

Desenhado com base na Teoria da 
Mudança, onde defenimos resultados, 
mudanças e impactos esperados.

4   MODELO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO
• Tu Eu Nós é o centro de nossa 

abordagem pedagógica, transversal a 
tudo o que fazemos. Uma reflexão que 
cruza referências de diferentes áreas, 
nomeadamente psicologia, filosofia e 
antropologia.

• Dimensões de aprendizagem: 
aprender a conhecer e fazer, aprender a 
ser, aprender a viver com os outros

2   MODELO TEÓRICO
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3  O MÉTODO TEN

Pressupostos:

• Educação é o grande motor do desenvolvimento humano ao longo da vida. 

• Desenvolvimento humano como processo de expansão das liberdades do cidadão, considerando 
que as metas (conquistas) realizadas e valorizadas por cada um dependem das suas capacidades 
(influenciadas por características pessoais e pelo contexto - familiar, social, económico, político), 
responsabilização e compromisso (agency)

• Abordagem pedagógica centrada na relação TEN (Tu Eu Nós)

 – Aprendemos sempre em relação a algo ou alguém; 

 – É em relação que nos conhecemos, superamos e crescemos

 – Também a responsabilização e autonomia do processo aprendizagem dependem da qualidade 
das relações estabelecidas.

MODELO EDUCATIVO | A NOSSA ABORDAGEM PEDAGÓGICA
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3  O MÉTODO TEN

Aprender a conhecer e a fazer: 
encarar o processo de aprendizagem 
e conhecimento como um fim em 
si mesmo, criar uma relação positiva 
e afetiva com a aprendizagem. 
A importância de cativar para a 
aprendizagem/ conhecimento

Aprender a ser: 
desenvolver o autoconhecimento, 
empatia, valorizar a diferença e 
capacidade para o diálogo e cooperação

Aprender a viver com o outro: 
aprofundar a reflexão sobre a importância 
da democracia e o papel de cada 
um enquanto cidadãos ativos, com 
pensamento crítico e comprometidos 
com o mundo que nos rodeia.

As 3 dimensões do nosso modelo educativo
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3  O MÉTODO TEN

A NOSSA OFERTA | ESTUDOS E ATELIERS

TARDES TEN

As tardes na academia TEN têm como objetivo apoiar o 
aluno nos estudos e no seu desenvolvimento pessoal, social 
e emocional. Esta proposta inclui:

Salas de Estudo: lugar de trabalho autónomo, com 
ferramentas de apoio ao estudo e ao planeamento e 
apoio de “personal tutors” - professores/ mentores que 
acompanham os alunos, promovem o seu desenvolvimento 
e foco na meta.

Ateliers: momentos de 20/30 minutos sobre diferentes 
temas e áreas do saber que pretendem desafiar os alunos 
e dar espaço a outras formas de se exprimirem. Exemplos 
de ateliers: Jogos matemáticos, Desafios criativos, Filosofia 
para crianças, Métodos de estudo, Emoções, Robótica.

Atividades: atividades de continuidade que desenvolvem 
competências cognitivas, técnicas e socioemocionais dos 
alunos - Xadrez, Código & Robótica, Darte (artes plásticas 
como veículo de desenvolvimento da criatividade e 
competências emocionais e sociais). 

GRUPOS DE ESTUDO
Explicações de grupo (até 3 alunos) com um 
professor para trabalhar a fundo uma disciplina, 
definir objetivos e planear estudo ao longo do 
ano (1h/semana): Português, Físico-química e 
Matemática.
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3  O MÉTODO TEN

A NOSSA OFERTA | PSICOLOGIA, FORMAÇÃO E 
ORIENTAÇÃO VOCACIONAL

PSICOLOGIA
Especialidade Clínica e Educacional, que procura levar 
a pessoa a entender o momento vivido e a encontrar 
as melhores formas de o aceitar e enfrentar. 

COACHING
Acompanhamento individual do aluno com sessões 
que trabalham a motivação e orientação para atingir 
a meta a que cada aluno se propõe. 

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Apoio às escolhas académicas e profissionais de 
jovens e adultos, baseadas nas suas competências, 
interesses e preferências. Procuramos apoiar cada 
aluno a encontrar o seu caminho, sentindo-se seguro, 
motivado e feliz.

FORMAÇÃO
As nossas formações são organizadas com 
grupos de alunos de escolas e podem ser 
feitas na academia TEN ou no parceiro. O 
conteúdo, formato e duração é ajustado a 
cada situação com a equipa da escola.
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3  O MÉTODO TEN

A NOSSA OFERTA | FÉRIAS ESCOLARES

TEN NATURE CAMP
Atividades de férias na floresta para crianças entre os 
4 e os 10 anos que promovem a relação com o outro e 
com a natureza, a partir do imaginário da construção 
de uma tribo.

DESCOBRIDORES TEN
Proposta para crianças dos 4 aos 10 anos inspirada 
nos Descobrimentos e nos navegadores que fizeram 
parte da história de Portugal. Durante 1 semana 
são lançados diversos desafios que envolvem a 
construção de grupos de navegadores, ações pelo 
Bem comum, descobrir tesouros pela cidade. 

COMMUNITY
Atividade com duração de 1 semana para alunos do 3º 
ciclo e secundário, dedicada a pensar a comunidade, 
tanto do ponto de vista global, partindo da reflexão 
sobre temas relevantes e atuais sobre o mundo em 
que vivemos, como de uma perspetiva mais 
local sobre o que podemos fazer, já hoje, 
nas comunidades onde estamos inseridos. 
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3  O MÉTODO TEN

A NOSSA OFERTA | PROJETOS DE CRESCIMENTO 

Os nossos projetos de crescimento visam replicar o método TEN em organizações parceiras. No ano 
letivo 2021-22 estivemos focados em 2 projetos de crescimento:

TEN CASA PIA

Contexto: Os alunos dos Centros Educativos (CED) da Casa Pia são de contextos vulneráveis, com 
dificuldades socioeconómicas, baixa escolaridade e emprego precário dos pais, situações de pobreza 
e exclusão social. Estes fatores potenciam a desigualdade de oportunidades e o fraco desempenho 
escolar das crianças. 

Objetivos:

ظ  Promover o desenvolvimento, integração social e performance escolar dos alunos do pré-escolar e 1º 
ciclo; 

ظ  Disseminar o método TEN junto dos educadores e professores da Casa Pia.

Intervenção: Trabalho semanal no CED Jacob Rodrigues Pereira que incluiu 

ظ  Rugby | 2 treinos semanais de rugby - desporto com um grande potencial agregador (diferentes 
características físicas são necessárias numa equipa) que, para além da condição física, trabalha 
competências, atitudes (autocontrolo, disciplina, ambição, determinação, trabalho em equipa) e 
valores (respeito, solidariedade, humildade).

ظ  Darte | 1 sessão semanal de Darte - metodologia de intervenção social através de artes plásticas com 
o objetivo de promover criatividade, autoestima e competências sociais.

ظ  Salas de estudo | 4 horas por semana - orientadas pela equipa TEN, com base num diagnóstico 
conjunto com os professores do CED.
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3  O MÉTODO TEN

A NOSSA OFERTA | PROJETOS DE CRESCIMENTO

TEN ETPL

Contexto: Intervenção com alunos do ensino técnico, 
a maioria proveniente de contexto socioeconómico 
baixo e com desafios socioemocionais potenciados 
pela pandemia. 

Objetivos:

ظ  Promover mindset de crescimento e pensamento 
crítico nos alunos do ensino profissional;

ظ  Disseminar o método TEN nos professores e alunos 
da ETPL.

Intervenção - Trabalho semanal na ETPL que incluiu

ظ  Programas de formação para todos os alunos da 
escola: 10º ano - Ethics; 11º ano - Thinking; 12º ano - 
Meaning & Joy.

ظ  Aulas de sociologia aos alunos do 12º ano (2 
turmas).
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IMPACTO

“Em primeiro 
lugar, quero – vos 
agradecer toda a 
vossa disponibilidade, 
carinho, colaboração 
e know–how que têm 
na relação connosco 
institucionalmente 
e com as nossas 
crianças/ jovens. Bem 
sei que não tem sido 
um percurso fácil, 
mas tem evoluído 
e aprofundado em 
benefício das nossas 
crianças/ jovens.” 

(Diretor Executivo CED Jacob 
Rodrigues Pereira)
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4  IMPACTO

MODELO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO

A intervenção da academia TEN não se esgota 
na resolução de desafios imediatos (escolares ou 
emocionais), procura ter um impacto na vida dos 
alunos e na própria sociedade.

No ano letivo 2022/23 iniciámos a recolha dos 
indicadores com instrumentos desenhados e 
validados com o apoio de uma consultora externa, 
alinhados com a tabela apresentada de seguida.

Para o ano letivo 2021/22 (ano a que se refere este 
relatório) apresentamos resultados e algumas 
pistas de mudanças, através de testemunhos e de 
relatos de percursos de alunos na academia TEN.
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4  IMPACTO

MODELO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO
Estamos a desenvolver um modelo e estratégia de medição de impacto com base na Teoria da 
Mudança Social:

RECURSOS ATIVIDADES RESULTADOS MUDANÇAS IMPACTO

Recursos humanos

Recursos materiais
• Espaço academia TEN
• Mobiliário
• Hardware & software
• Carros

Recursos imateriais
• Método TEN
• Experiência
• Rede parceiros

Alinhadas com as 3 
dimensões do modelo 
educativo:

Aprender a conhecer e 
fazer:
• Gosto por aprender
• Cooperação
• Pensamento crítico
• Organização

Aprender a ser: 
• Identidade
• Inteligência relacional
• Bem-estar
• Resiliência 

Aprender a viver com os 
outros: 
• Diálogo democrático
• Cidadania 

comprometida
• Resolução de conflitos
• Desenvolvimento 

sustentável

Estudos & ateliers
• Tardes TEN (sala de 

estudo, ateliers e 
atividades)

• Grupos estudo

Psicologia, Formação e 
Orientação vocacional
• Consultas de psicologia
• Coaching
• Orientação Vocacional
• Formação

Férias Escolares
• TEN Nature Camp
• Community

Projetos de crescimento
• TEN Casa Pia
• TEN ETPL
• outros

• # alunos impactados - 
% alunos de contexto 
desfavorecido

• # alunos participantes 
por atividade

• # horas/ sessões de 
trabalho com alunos, 

• # de famílias 
e profissionais 
impactados

• # atividades

Disseminação de 
cultura de superação 
entre alunos, famílias e 
profissionais 

Capacitacitar 
stakeholders (famílias, 
profissionais e 
organizações parceiras)

Contribuir para mais 
mobilidade social e 
maior coesão social
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4  IMPACTO

RESULTADOS 2021/22

Famílias diretamente impactadas

446446
famílias dos alunos que têm contacto direto 
com a equipa/método TEN e são envolvidos 
nas nossas atividades

Professores e técnicos envolvidos

4545
professores/técnicos dos projetos de 
crescimento + professores com quem 
temos contacto direto

Estágios ao longo do ano

66
5 estágios curriculares (Técnico 
psicossocial e educador de infância)
1 estágio de mentora Teach for Portugal 

Alunos 
Impactados665

40% contexto desfavorecido*

*alunos encaminhados por parceiros, que não pagam 
pelo serviço
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122

96

254

237

Estudos e Ateliers Psicologia e Orientação Vocacional Férias escolares Projetos de crescimento

122
237

96

254

4  IMPACTO

RESULTADOS 2021/22

Alunos por atividade:

■ Estudos e Ateliers

■ Psicologia e orientação vocacional 

■ Férias escolares

■ Projetos de crescimento
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4  IMPACTO

RESULTADOS 2021/22

Estudos e Ateliers | # alunos e horas

■ Tardes TEN

■ Grupos de estudo

■ Xadrez

■ Códido e Robótica 
■ Darte

91 alunos que participaram na 
construção do Olhar TEN (3 edições) 

32 Líderes TEN
alunos atuais ou antigos da academia 
TEN que participam nas várias atividades 
da academia TEN como organizadores 
e responsáveis. Dão apoio direto à 
equipa da academia TEN e enquadram 
a experiência de trabalho no seu plano 
de desenvolvimento. Nos próximos anos, 
teremos um programa de formação 
associado às diferentes responsabilidades 
que os Líderes TEN poderão assumir.

109

39

11

7 6

Tardes TEN Grupos de estudo Xadrez Código e Robótica Darte

109

39

11
7 6

5713h

12h23h
50h

379h
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26 Leader Ranger envolvidos nas atividades de férias

alunos da academia TEN e/ou externos que apoiam a organização 
das atividades, desenvolvendo as suas competências de liderança 
(3º ciclo, secundário ou universidade)

4  IMPACTO

RESULTADOS 2021/22

Psicologia e Orientação Vocacional
# alunos e consultas/bootcamps

■ Psicologia ■ Orientação vocacional

Férias escolares # alunos e semanas

■ TEN Nature Camp ■ Community ■ Descobridores TEN

135

10

83

TEN Nature Camp Community Descobridores TEN

135

10

83

3 semanas

1 semana

2 semanas

32

64

Psicologia Orientação vocacional

32

39

498 consultas   

3 bootcamps
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4  IMPACTO

RESULTADOS 2021/22

Projetos de crescimento | # alunos e horas

■ Sala de estudo

■ Rugby

■ Darte

TEN Casa Pia |  94 | 132h 

48

68

28

Sala de estudo Rugby Darte

48

68

48h28

61h

23h

■ Formação

■ Aulas de sociologia

TEN ETPL |  143 | 134h 

143

43

Formação Aulas de sociologia

36h43
98h

143
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4  IMPACTO

RESULTADOS 2021/22

Caracterização dos Alunos

■ Raparigas

■ Rapazes

52%

48%

Raparigas Rapazes

52%48%

■ Pré-escolar

■ 1º Ciclo

■ 2º Ciclo

■ 3º Ciclo

■ Secundário

■ Universitário

21%

26%

4%
16%

31%

1%

Pré-escolar 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo secundário universitário

21%

26%

4%

1%

31%

16%

■ Escola pública

■ Escola Privada

31%

69%

escola pública escola privada

31%

69%

Escola pública/ privadaAno de escolaridadeSexo
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4  IMPACTO

MUDANÇAS 

Trabalhamos para alcançar mudanças a médio 
prazo (2-5 anos). O trabalho que desenvolvemos 
ao longo dos últimos anos, já nos permite apontar 
para algumas mudanças nos comportamentos e 
relações entre os nossos alunos. Abaixo partilhamos 
histórias e testemunhos concretos que ilustram 
estas mudanças, organizadas pelos 3 eixos do nosso 
modelo educativo TEN.

33



4  IMPACTO

MUDANÇAS | APRENDER A CONHECER E A FAZER

 “A academia TEN ajudou-me imenso nos testes. 
Estou a melhorar pouco a pouco. Obrigada 
academia TEN!” 

(Maison, 3º ciclo – balanço final)

“Ao longo destes meses a vontade de estudar ia 
diminuindo, mas com a academia TEN consegui 
focar-me e empenhar-me mais e ganhar a vontade 
que faltava. O grupo de estudo de Português 
também me ajudou muito e também me fez 
melhorar as notas.” 

(Joana, secundário – balanço final)

“Melhorei o método de estudo e aumentei a minha 
produtividade.” 

(Bruna, 3º ciclo– balanço final)

“Desde que entrei na academia TEN, o meu 
desempenho académico nunca evoluiu tanto e acho 
que isso tudo é graças à motivação e concentração 
que encontrei neste ambiente. Recebi um enorme 
apoio dos professores e esse apoio ajudou a chegar 
aos objetivos que me tinha proposto alcançar.”

(Gaspar, secundário – balanço final)
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4  IMPACTO

MUDANÇAS | APRENDER A CONHECER E A FAZER

“A academia ajudou-me muito na parte de esforço 
e concentração. Organizei-me melhor. Ajudou-me a 
“não esquecer” dos TPC.”

(João, 3º ciclo – balanço final)

 “Vir para a academia é tirar um peso das minhas 
costas, pois aqui consigo concentrar-me muito 
mais do que em casa e ter um estudo muito mais 
produtivo.” 

(Andreia, 12º ano – balanço final)

“Melhorei muito as minhas notas a FQ, CN e Mat. 
Estive mais atento nas aulas e esforcei-me mais.”

(Guilherme, 3º ciclo – balanço final)

“Subi as notas na maior parte das disciplinas. 
A academia TEN ajudou-me muito na minha 
produtividade. Ajudou-me a ter um estudo 
autónomo, mais produtivo e mais concentrado.” 

(Júlia, 3º ciclo – balanço final)

 “A academia ajudou-me a melhorar este ano. Fiz o 
planeamento todas as sessões. Ajudou-me a estudar 
e ajudou-me a melhorar o ritmo de trabalho.”

(Afonso, 3º ciclo – balanço final)
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4  IMPACTO

MUDANÇAS | APRENDER A SER

“Acho que a academia é um bom espaço de 
trabalho, consigo fazer tudo o que quero e consigo 
ter mais amigos.” 

(Nuno, 2º ciclo)

“A academia TEN tem-me ensinado ao longo dos 
anos a ser uma pessoa autónoma, mas não é só isso 
que levo. Quando as coisas estão mais complicadas, 
tenho de ser ainda mais organizada.” 

(Mariana, 3º ciclo)

“Acho que só me falta mais foco e vontade para 
melhorar. Sei que sou capaz de tudo.” 

(Diogo, 3º ciclo)
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4  IMPACTO

MUDANÇAS | APRENDER A SER

O Leader Ranger do TEN Nature Camp

O Bruno tem 17 anos e terminou agora o 6º ano. Tem um percurso de vida difícil: veio de Guiné (país de 
origem) para Portugal para ser tratado de uma doença crónica grave. Esteve institucionalizado numa casa 
de acolhimento temporário durante alguns anos e agora está a viver com uma família de acolhimento. 
Tem várias dificuldades escolares e desafios grandes no seu trajeto académico e profissional por estar 
atrasado tantos anos. No TEN Nature Camp é um Leader Ranger – monitor de crianças mais novas – 
de sucesso, conhece bem a floresta, trepa a árvores mais alto do que todos e é o melhor construtor de 
cabanas. Todas as crianças o vêem como referência e procuram a sua ajuda. A experiência do TEN Nature 
Camp é um contexto propício para o seu desenvolvimento socioemocional e construção de autoestima. 
Ao contrário do que acontece no contexto escolar, é uma referência, inspira os outros e tem sólidos 
conhecimentos sobre a floresta.
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4  IMPACTO
MUDANÇAS | APRENDER A VIVER COM OS OUTROS

“Quero agradecer-vos porque de facto acho este 
programa incrível e muito bem estruturado e 
organizado! A Maria veio todos os dias super feliz, toda 
suja (como se quer) e muito entusiasmada para voltar 
no dia seguinte! Ela também fez o ano passado e sinto 
que evoluiu muito para este ano, em que está muito 
mais à vontade com o espaço e tarefas e com muito 
mais entusiasmo! Obrigada, temos aqui uma Ranger 
muito motivada, entusiasmada e feliz!” 

(Mãe aluna Pré-escolar, TEN Nature Camp)

José e Bernardo: amizade improvável

O José vive em Queluz de Baixo, é filho de uma empregada 
doméstica e vive com grandes dificuldades económicas. O 
Bernardo vive no Restelo, num contexto muito privilegiado. 
Conheceram-se na academia TEN e tornaram-se amigos 
inseparáveis: ajudam-se nos estudos, jogam futebol, brincam 
com o cão e têm longas conversas. 
No balanço final (preenchido por cada um deles) deixaram as 
seguintes mensagens um ao outro:
“Gostei muito de jogar futebol contigo e de seres meu 
amigo.”  (Bernardo, 6º ano)
“Gostei de jogar à bola contigo e de falar contigo.” (José, 6º ano)
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4  IMPACTO

MUDANÇAS | APRENDER A CONHECER E A FAZER

Telma e Miguel:

A Telma tem origem cigana e vive numa casa de acolhimento temporário com a sua irmã, tem 
contacto pontual com família e está no 8º ano. O Miguel vive na Lapa com os seus pais e 3 irmãs e 
está no 7º ano. Ao longo do ano, encontraram-se semanalmente na sala de estudo da academia TEN, 
mas foi no programa de férias Community que se conheceram melhor e ficaram amigos. Houve várias 
conversas em grupo onde se abordaram temas sobre a vida em comunidade, desigualdades sociais e 
diferenças de personalidade. Uma das conversas entre os dois foi sobre “betos” e “chungas”, em que a 
Telma disse “odeio betos!” e o Miguel se insurgiu logo, dizendo “ei, eu sou beto!” e a Telma respondeu 
“sim, mas tu és um beto fixe!”. É um pequeno exemplo retirado de uma conversa real que ilustra as 
relações que se constroem na academia TEN que desafiam os preconceitos existentes de parte a parte 
e aproximam crianças e jovens que tipicamente vivem em mundos paralelos.
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RESULTADOS FINANCEIROS

“Tem sido excelente 
acompanhar a forma 
como a equipa da 
academia TEN está 
a aprofundar a sua 
missão e projeto! 
Muito obrigada 
pela experiência do 
‘Nós’ com que nos 
abraçam!”

(Ana Teresa Brito, Conselho 
Consultivo da academia TEN)

5



5  RESULTADOS FINANCEIROS

O nosso propósito e missão orientam tudo o que fazemos. Estamos focados em maximizar o impacto, 
garantindo eficácia na gestão financeira e a sustentabilidade do projeto. Terminámos o ano letivo 
2021/22 com um resultado líquido positivo de  29.671€ com a seguinte estrutura de custos e receitas:

Total custos:
226.080€

Total receitas:
255.751€

66%

16%

15%

3%

RH Custos fixos Custos variáveis Pagamentos ao Estado (exclui RH)

16%

15%

66%

3%

■ Estudos e Ateliers

■ Atividades de férias

■ Psicologia e Orientação  
     Vocacional

■ Donativos individuais

■ Prémios 

■ Donativos/ investidores sociais

■ Apoio do Estado

■ Recursos Humanos

■ Custos fixos

■ Custos variáveis

■ Pagamentos ao Estado (exclui RH)

30%

14%

23%

1%

14%

16% 1%

Estudos e Ateliers Atividades de férias Psicologia e OV Apoio estado Prémios Donativos/ investidores sociais Donativos individuais

1%

1%

23%
15%

30%
16%

14%

68%

31%

27% dos custos correspondem a pagamentos ao estado (encargos com RH)
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A principal fatia dos custos da academia TEN são os recursos humanos, uma vez que o nosso modelo 
assenta na relação de proximidade estabelecida com cada aluno. Neste momento os nossos custos 
fixos são baixos porque não pagamos renda do espaço, estamos a funcionar numa casa cedida 
temporariamente pela família Vieira de Almeida.

O nosso modelo de negócio pressupõe as seguintes fontes de receitas:

• Faturação dos serviços que prestamos e que pagam diretamente a nossa estrutura (68%)

• Prémios a que nos candidatamos, promovidos por empresas, fundações, entidades de apoio à 
educação/ 3º sector (14%)

• Donativos de investidores sociais (empresas ou fundações/ instituições) e donativos individuais (17%)

Para além do pagamento da estrutura, comum a todos os projetos que desenvolvemos, as receitas 
geradas são reinvestidas na nossa atividade, com o objetivo de integrarmos 50% de alunos de contexto 
desfavorecido (que não pagam pelo serviço) em tudo o que fazemos.

5  RESULTADOS FINANCEIROS
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PARCEIROS

“Faço votos para 
que esta parceria 
mantenha o propósito 
de mudar vidas: as 
das crianças e as dos 
adultos que com elas 
trabalham.”

(Diretora de departamento 
Casa Pia de Lisboa)

6



Parceiros fundadores: Ana e Vasco Vieira de 
Almeida

Parceiros de impacto

Organizações onde desenvolvemos projetos de 
crescimento OU encaminham alunos para as nossas 
atividades:

Parceiros que apoiam o escalar do nosso impacto 
(modelo de avaliação de impacto, codificação do 
método, consolidação de processos organizativos, 
etc.)

6  PARCEIROS

Investidores sociais

Parceiros que fazem donativos à academia, 
contribuindo diretamente para chegarmos a 
mais alunos e contextos

Prémios

Outros apoios 

Todo este impacto só é possível porque trabalhamos em rede, com parceiros que contribuem de 
diversas formas:
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MOVING FORWARD

“Foram bons 
momentos e bons 
ensinamentos que 
ficam para a vida.”

(Zé Maria, primeiro aluno 
da academia TEN em 2015 – 

testemunho sobre a memória 
mais forte da academia TEN)

7



7  MOVING FORWARD

Confiantes no trajeto feito até agora e naquilo que temos adiante, temos muita clareza nos passos que 
queremos dar no triénio 2022 – 2025:

• Reter o talento que fomos capazes de atrair, não apenas na equipa central como nos vários projetos e 
também na rede de parceiros e investidores sociais, capitalizando, de forma particular, a participação 
no Social Leapfrog da Nova SBE e o trabalho com a equipa da Aventura Social.

• Aprofundar e consolidar o Método TEN, robustecendo, com reflexão e apoio académico, o modelo 
educativo e também os diferentes modelos organizativos. 

• Testar pilotos de replicação em diferentes contextos educativos e sociais, contribuindo para a 
consolidação do Método TEN e preparando uma próxima fase que se pretende de replicação do 
Método TEN em contexto nacional e europeu.

• Desenvolver a teoria de mudança e estratégias de curto, médio e longo prazo de medição de 
impacto, contribuindo para a afinação do Método TEN e recolhendo informação fundamental para 
futuras opções estratégicas.

• Encontrar uma solução definitiva para espaço da academia TEN

Para que possamos cumprir com esta agenda ambiciosa, pretendemos, entre outras coisas, reforçar 
e preparar a nossa equipa para uma dupla missão de manter a academia TEN e os seus projetos 
como referência de intervenção educativa e social e de ser garante de um modelo de réplica eficaz e 
eficiente, capaz de produzir impacto à escala nacional e europeia. 
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