
O que 
fazemos no IDEA ? 

Quais 
os pressupostos ? 

Dificuldades não são distúrbios, doenças ou    
perturbações de que só alguns alunos padecem. 

Aprender dá origem a naturais dificuldades que 
nos desafiam a TODOS a fazer mais e melhor. 

Os alunos não são difíceis nem têm dificuldades, 
apenas observamos que estão em dificuldade. 

Quando surgem dificuldades, menos diagnóstico, 
mais apoio e melhor prognóstico. Para evoluir! 

Dois tipos de dificuldades: funcionais quando 
ajudam a aprender, disfuncionais se prejudicam. 

A escola dos rankings muito parece exigir mas 
apenas facilita a desistência e o abandono. 

Queremos educar pessoas de forma integral e 
não alunos de modo igual, superficial e inútil. 

Alunos em dificuldade têm uma missão importante: 
promover a evolução da escola e da comunidade. 
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Objetivo: 
Superar, vencer, melhorar. 
Encontrar o caminho para o sucesso. !!  

nvestigamos e convidamos cada aluno  a investigar  
connosco as  suas próprias dificuldades. 

escrevemos e analisamos dificuldades sem 
necessidade de classificar ou rotular alunos. 

stimulamos a mudança e o desenvolvimento. 

tivamos potenciais de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

Para isso… 
 

1. Usamos procedimentos de avaliação funcional. 

2. Criamos (ou renovamos) recursos e materiais de 
estimulação da aprendizagem. 

3. Desafiamos alunos de todas as idades a evoluir. 

4. Monitorizamos e atestamos  resultados e      
progressos. 

5. Observamos e experimentamos: agimos!  
Sugestões práticas para mudar as práticas. 

Projeto IDEA: 

Que projetos ? 

Avaliação Funcional e Intervenção: 
(Ensino Básico, Secundário, Universitário) 
▪ Ansiedade, medo de falhar, desmotivação 
▪ Dificuldades de gestão do tempo, procrastinação 
▪ Dificuldades na leitura, escrita e matemática 
▪ Dificuldades de atenção e memória 
▪ Não saber estudar, desacreditar, desistir 
▪ Dificuldades na realização de teses e dissertações 
▪ Dificuldades na aprendizagem da condução 
 
 
 
 

Desenvolvimento de competências: 
▪ Ginásios de Leitura & Escrita 
▪ Ginásio de IDEA’s (Memória, Criatividade, Mindset...) 
 
 
 

Ações de Formação e Divulgação 
▪ Desafiar as Dificuldades: formação prática para 

profissionais de Psicologia e Educação. 
▪ IDEA vai à Escola: sessões para Pais e/ou         

Professores, nas escolas. 
▪ IDEAlizar: tertúlia aberta ao público em geral 

para debate de temas no domínio da educação 
(procure-nos no facebook) 

 
 
 

Supervisão 
▪ Sessões individuais ou grupais para Psicólogos  
 
 
 

Consultoria Educacional 
▪ Novos Projetos em Escolas e Autarquias 
 
 
 

Parcerias de Investigação em Ação 
▪ Encontros IDEA — periodicidade bienal (anos pares) 
▪ Publicação de livros e materiais IDEA 
 
 



Projeto IDEA 
Investigação de Dificuldades para a 
Evolução na Aprendizagem 

Onde 
nos pode encontrar ? 

Centro de Psicologia Educacional  

Av. Professor Egas Moniz, 4, loja A. 2800-064 Almada 

962 901 108   /   963 360 212 

lispsi@lispsi.pt 

http://idea.conceitos4all.net 

@IDEA_4_all 

Projeto IDEA 

 
Apoio a alunos em risco 

Desenvolvimento de competências 
Ações de Formação 

Investigação em parceria 
Consultoria Educacional 

Marcações e informações por telefone, mail ou sms. 
Contacte-nos ou deixe o seu contacto.  

Devolveremos a sua chamada. 

Gabinetes IDEA em: 
Lisboa 
Almada 
Cascais 
Moita 
Carregado 
Torres Vedras 
Caldas da Rainha 

 
Escolas Parceiras: 

A.E. Braamcamp Freire (Pontinha) 

Colégio de São José (Coimbra) 
 

Autarquias Parceiras: 
Avis 

 

Projeto IDEA: 
 

O que é ? 

O Projeto IDEA é um projeto de investigação coordenado 

pela Prof.ª Doutora Dulce Gonçalves (Faculdade de Psico-

logia da ULisboa), que tem intervenção na comunidade em 

parceria com múltiplas entidades.   

IDEA é o acrónimo de Investigação de Dificuldades para a 

Evolução na Aprendizagem, que por si só define o nosso 

propósito: "investigar as dificuldades para que haja          

evolução na aprendizagem". 

Este propósito não se esgota na investigação realizada 

pela própria equipa, mas assenta no pressuposto de que 

TODOS (alunos, professores, cientistas e o próprio sistema 

educativo) podem fazer IDEA. Todos podem aprender a 

investigar connosco: observar e descrever dificuldades; 

colocar hipóteses e procurar soluções; validar resultados e 

assegurar uma melhoria contínua.   
 

Missão: repensar a Escola, desenvolvendo, incentivando e 

divulgando novas metodologias de  avaliação e intervenção 

que a TODOS ajudem a   aprender mais e melhor. 

 

Coordenação Científica: Prof.ª Doutora Dulce Gonçalves.  

INVESTIGAÇÃO 

de DIFICULDADES 
para promover a EVOLUÇÃO 
na APRENDIZAGEM 
 


