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ABERTURA DO ANO LECTIVO 

A EXPLICOLÂNDIA deseja aos seus alunos e formandos um excelente 

ano lectivo com um elevado desempenho escolar, para que consigam 

atingir os objectivos pretendidos. 

 

Informamos que os Centros de Estudo da EXPLICOLÂNDIA dispõem de 

uma equipa de profissionais qualificados e altamente motivados para 

prestar todo o apoio necessário no apoio educativo dos nossos alunos 

e formandos. 

 

A qualidade e exigência dos nossos serviços são premissas que caracterizam desde 2005 os 

Centros de Estudo da EXPLICOLÂNDIA, sempre orientadas para uma excelente relação 

Qualidade/Preço. 

O TEU SUCESSO É O NOSSO SUCESSO! 

 

 

CICLO DE WORKSHOPS NA EXPLICOLÂNDIA 

A EXPLICOLÂNDIA está a desenvolver um ciclo de workshops trimestral que decorrem em vários 

centros de estudos, com diversos temas. Para o 4º trimestre de 2013 estão previstos os seguintes 

workshops: 

- Linguagem e comunicação. Conhecer para prevenir e saber: 

3 de Outubro - Coimbra 

- Terapia da Fala: 31 de Outubro – Aveiro 

- O que é que a Internet está a fazer aos nossos cérebros: 7 

de Novembro - Coimbra 

- Fotografia Digital: 16 e 23 de Novembro – Aveiro 

- Criar e reciclar, decorações e presentes de Natal: 5 de 

Dezembro - Coimbra
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INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCA EXPLICOLÂNDIA 

 

 

 

 

 

 

Prosseguindo uma ambiciosa estratégia de crescimento, a EXPLICOLÂNDIA tem como objectivo ser 

uma referência local nos serviços de educação, e ter a melhor rede de Centros de Estudo do País. 

Como pretendemos continuar a expandir o nosso conceito, foram já iniciados os primeiros passos 

tendo em vista a internacionalização da Marca EXPLICOLÂNDIA Centros de Estudo em 2015.  

 

De uma forma planeada, será realizado um trabalho de estruturação e desenvolvimento tendo em 

vista uma implementação com sucesso da marca em novos mercados, como Angola e o Brasil, 

iniciando desta forma um novo ciclo de desenvolvimento. 

 

 

TRANSPORTE DE CRIANÇAS NA EXPLICOLÂNDIA OEIRAS E EXPLICOLÂNDIA 

COIMBRA  

As unidades da EXPLICOLÂNDIA Oeiras e 

EXPLICOLÂNDIA Coimbra realizaram parcerias 

com as empresas de transporte personalizado de 

crianças Busy e VIPBus.  

 

 

Estas parcerias têm como objectivo facilitar as deslocações dos alunos da escola para os Centros 

de Estudos, ajudando os pais a conciliarem os seus horários profissionais com as suas necessidades 

familiares. 
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INAUGURAÇÃO DA EXPLICOLÂNDIA COIMBRA E EXPLICOLÂNDIA AVEIRO  

 

 

 

 

 

 

 

Nos dias 8 de Agosto e 8 de Setembro foram realizadas as inaugurações das sextas e sétimas 

unidades da EXPLICOLÂNDIA, localizadas em Coimbra e Aveiro, respectivamente. Estes eventos 

contaram com a presença de vários convidados, interessados em conhecer os novos Centros de 

Estudos e o seu Conceito Educacional.  

 

As responsáveis das unidades de Coimbra, Cátia Delgado, e de Aveiro, Diana Mendonça e Ana 

Rita Lopes estão de Parabéns por integrarem a nossa equipa. Desta forma foi iniciado mais um 

novo capítulo na nossa história, para que a EXPLICOLÂNDIA Coimbra e a EXPLICOLÂNDIA Aveiro 

sejam referências nos serviços de educação na cidade dos estudantes, e na cidade considerada a 

Veneza de Portugal. 

 

EXPLICOLÂNDIA ÉVORA NUM RAID TODO-O-TERRENO 

 

A EXPLICOLÂNDIA Évora participou num raid todo-o-terreno 

com um veículo personalizado, tendo como objectivo a 

divulgação da nossa marca por várias zonas de Alentejo. Mas 

mais de que uma forma de publicidade, o ExplicoPanda 

representa a tipificação de um conceito inovador na área da 

educação, tendo como objectivo a EXPLICOLÂNDIA ser uma referência na capital do Alentejo. 
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EXPLICOLÂNDIA OEIRAS E EXPLICOLÂNDIA GUIMARÃES COMEMORAM O 

PRIMEIRO ANIVERSÁRIO 

 

Nos dias 6 de Agosto e 17 de Outubro de 2013, foram comemorados os primeiros aniversários da 

EXPLICOLÂNDIA Oeiras e EXPLICOLÂNDIA Guimarães.  

 

Estão de parabéns as responsáveis destas unidades, Catarina Santos, Sara Heliodoro e Diana 

Fernandes e as respectivas equipas pedagógicas, que muito têm contribuído para que a 

EXPLICOLÂNDIA já seja uma referência nos serviços de educação em Oeiras e Guimarães. 

 

EXPLICOLÂNDIA EM DESTAQUE NOS DIÁRIOS DE AVEIRO E COIMBRA 

 

As inaugurações dos novos Centros de Estudo da 

EXPLICOLÂNDIA em Coimbra e de Aveiro, 

contaram com a presença da imprensa local que 

testemunhou o evento, e noticiou a apresentação 

de um conceito educativo inovador, que se 

encontra em plena expansão pelo país.  

Desta forma a EXPLICOLÂNDIA pretende ser uma referência local nos serviços de educação, e ter a 

melhor rede de Centros de Estudo do País.  
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EXPLICOLÂNDIA SOLIDÁRIA EM COIMBRA 

Foi assinado um importante protocolo entre a 

EXPLICOLÂNDIA Coimbra e a Obra de Promoção Social 

do Distrito de Coimbra.  

 

Através da EXPLICOLÂNDIA Solidária será colocado ao 

dispor dos utentes desta Obra, alguns serviços e contributos que 

iremos angariar ao longo do ano lectivo, de forma voluntária. 

 

 

EXPLICOLÂNDIA SOLIDÁRIA EM CAMARATE 

No âmbito do protocolo da EXPLICOLÂNDIA Sacavém com a 

Cooperativa Sócio Educativa Para o Desenvolvimento 

Comunitário em Loures, a EXPLICOLÂNDIA Solidária 

desenvolveu ao longo deste ano um total de 30 horas de 

formação em TIC com o CLDS de Camarate, com o objectivo 

de apoiar formandos carenciados economicamente, mas com 

vontade para continuar a aprender e a superar as suas dificuldades. Uma experiência 

enriquecedora, esperando que a EXPLICOLÂNDIA tenha sido uma mais-valia para as suas vidas.  

 

 

 

 

JUNTE-SE A NÓS E FAÇA PARTE DO NOSSO SUCESSO! 


