


O Fundador 



“A minha motivação para fundar a 

Academia do Futuro foi o nascimento da 

minha filha Isabelle em fevereiro de 2012 

Gostava que ela crescesse num país onde  

todas as crianças possam ter o êxito 

escolar para um futuro promissor” 

 

 

“Juntos vamos ajudar as crianças 

a alcançar o sucesso no presente 

e no futuro” 

 

 

 

 

 Principe Charles-Philippe d’Orléans 



O Que Faz? 



Método 

 Explicações Individualizadas Gratuitas 

 
 Uma alternativa para familias sem recursos financeiros necessários para 

comprar explicações particulares nos centros de estudo ou em casa 

 
 Em parceria com escolas públicas com médias relativamente baixas nos 

exames nacionais 

 

 
Objectivo 

 

Envolver o maior número de escolas e de alunos 

do Portugal 

 



Método 

 Cada aluno recebe ajuda na área problemática de um Tutor voluntário da Academia 

do Futuro 

 Um Voluntário toma conta de um só aluno (sistema one-to-one) 

 O Tutor estabelece um contacto próximo com a criança para fazer um diagnóstico 

profundo das suas necessidades e melhor adaptar o método de trabalho 

 



Objectivos principais 
 

 Aprender a apreciar com pequenos sucessos 

 

 Aumentar a auto-estima 

 

 Aumentar o pensamento positivo 

 

 Aprender a ultrapassar barreiras 

 

 Tornar-se independente no processo de aprendizagem 

 

 Sentir-se melhor na escola 

 

 Aumentar a motivação para o trabalho escolar 

 

 Encontrar o equilíbrio emocional 

 

 Melhorar as notas 

 

 

Método 



 

 

Método 

Para Quem? 
 

 Alunos de 2º ciclo, 5º e 6º anos/10-12 anos de idade 

 

 No 2º ciclo, o ensino está organizado por disciplinas e áreas de estudo 

pluridisciplinares 

 

 Os 2º e 3º ciclo funcionam em regime de pluridocência com professores 

especializados nas diferentes áreas disciplinares ou disciplinas 

 

 Disciplinas do 5º e 6º anos 

 

 

 

 
a. Lingua Portuguesa 

b. Inglés 

c. História e Geografia de Portugal 

d. Matemática 

e. Ciências da Natureza 



Método 

 

Onde? 

 

Na escola do aluno 



Duração? 

 

Um ano completo 

 

Método 



Frequência? 

 

Uma vez por semana / 1.5h 

 

Método 



Perfil do Tutor da Academia 

Tutores Voluntários 

Estudantes do 
ensino superior ou 

licenciados de 
diferentes áreas 

do conhecimento 

De qualquer 
sexo, raça e 

religião 

Responsável 

Empático 

Creativo Comunicativo 

Resistente 
à frustração 

Idade entre 
18 e 25 

anos 



Entidade Formadora 

Paula Tomás Consultores - Formação e Consultoria  

em Recursos Humanos 

 
http://www.ptomasconsultores.pt 

 

 
 Recruta e seleciona os Tutores Voluntários da Academia do Futuro 

 
 Assegura as formações iniciais e contínuas de voluntários na área de 

pedagogia, psicologia, sociologia 

 

 Objectivo futuro: Os voluntários com experiência vão formar os seus colegas 

 

 Organiza workshops e reuniões de supervisão para Tutores e 

Coordenadores. 
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Entidade Formadora 



Factos ano escolar 2012 / 2013 



 

 

 Inicio de atividade: Novembro 2012 

 

 Número de escolas envolvidas: 2 -  Escola Básica 2,3 Gaspar Correia, Portela  /  Escola Básica 2,3 

Marquesa de Alorna, Lisboa 

 

 Número de alunos abrangidos: 25 

 

 Número de Tutores Voluntários: 25   - Estudantes de várias areas 

 

 Número de formações dadas aos Tutores: 5  

  

 Número de horas de formações dadas: 50 

  

 Temas de formações:  

1. Formação Inicial para Tutores Voluntários;  

2. Gestão de tempo – formação contínua;  

3. Métodos, técnicas e meios de ensino – formação contínua; 

4. Criar uma relação que promova a autonomia e a responsabilidade – formação contínua. 

 

 

 



Obrigado. 


