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PROGRAMA DE FÉRIAS DE VERÃO
O programa de Férias de Verão da EXPLICOLÂNDIA compreende um conjunto
diversiﬁcado de ac vidades prá cas de carácter cria vo e pedagógico, incluindo um
passeio temá co e ac vidades recrea vas.
Temos todas as condições para que os nossos alunos tenham um Verão inesquecível.
Esperamos pela sua visita!
Mais informações »»

PREPARAÇÃO DE EXAMES
Os Centros de Estudos da EXPLICOLÂNDIA encontram‐se actualmente numa intensa
fase de Preparação para os Exames Nacionais. Aplicamos um conjunto de
metodologias de ensino diferenciadoras, que aliadas a estratégias de mo vação
personalizadas permi rão que os nossos alunos trabalhem com o máximo de
empenho, de modo a conseguirem a ngir os seus objec vos.
Mais informações »»

ENTREVISTA NA REVISTA FRANCHISE MAGAZINE
A EXPLICOLÂNDIA encontra‐se em grande destaque na Franchise Magazine, através
da entrevista do seu Director de Franchising, José Carlos Nunes Ramos.
Nesta entrevista é assumido e par lhado o objec vo da EXPLICOLÂNDIA em
prosseguir a sua expansão em regime de franchising, de modo a ter a melhor rede
de Centros de Estudo do país. 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.
Mais informações »»

ABERTURA DE NOVOS CENTROS DE ESTUDO EM AVEIRO E COIMBRA
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Prosseguindo uma estratégia de expansão da marca EXPLICOLÂNDIA Centros de Estudo, serão iniciadas no mês de
Junho as obras para a instalação duas novas unidades Franchisadas localizadas em Aveiro e em Coimbra, tendo em
vista a abertura em Agosto de 2013.
Apesar da actual conjuntura económica, con nuamos a crescer com o objec vo de termos a médio prazo a melhor
rede de Centros de Estudo de Portugal.
Mais informações »»

EXPLICOLÂNDIA ÉVORA PATROCINA EVENTO
No passado dia 10 de Junho, dia de Portugal, foi realizado
um grande encontro de minibásquete no pavilhão
D.Bosco organizado pela Associação de Basquetebol do
Alentejo (ABA) e o Centro de Treino ABA/CMÉ. Este
encontro contou com a presença de crianças de ambos os
sexos vindas de Évora (centro de treino ABA/CMÉ, GDR
André Resende e Salesianos Évora), Reguengos (Atlé co
Reguengos), Estremoz (AJES Estremoz), Ponte de Sor
(Eléctrico FC) e Beja (Beja BC).

A EXPLICOLÂNDIA marcou presença neste evento através do seu patrocínio com a Associação de Basquetebol do
Alentejo, prosseguindo desta forma uma estratégia de desenvolvimento da EXPLICOLÂNDIA como uma referência
em Serviços de Educação na capital do Alentejo.
Mais informações »»

EXPLICOLÂNDIA OEIRAS NA IMPRENSA
O Centro de Estudos da EXPLICOLÂNDIA Oeiras mereceu grande destaque no Jornal
de Oeiras. U lizando um Conceito Educa vo orientado para um acompanhamento
personalizado, aliada à qualidade do trabalho desenvolvido pela Direcção
Pedagógica ao longo do ano lec vo, tem‐nos permi do crescer de uma forma
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sustentada e atrair as famílias de Oeiras, sendo actualmente considerada uma referência nos Serviços de Educação.
Mais informações »»

EXPLICOLÂNDIA GUIMARÃES EM T‐SHIRT
Ao longo deste ano lec vo foi muito gra ﬁcante para a EXPLICOLÂNDIA constatar o
reconhecimento de pais e alunos pelo trabalho desenvolvido, bem como assumir a
diferenciação dos nossos Serviços de Educação. Nesse sen do e para comemorar a
implantação na cidade‐berço de um novo Conceito Educa vo, foi criada uma T‐shirt
alusiva à EXPLICOLÂNDIA Guimarães.
Mais informações »»

EXPLICOLÂNDIA SOLIDÁRIA
Prosseguindo

uma

estratégia

de

crescimento da Explicolândia Centros
de Estudo, foi criada a EXPLICOLÂNDIA
Solidária que cons tui a vertente de Responsabilidade Social da marca.
Nesse sen do e por forma a conseguirmos apoiar alunos e formandos
carenciados economicamente, mas com vontade para con nuar a aprender e a
superar as suas diﬁculdades, foi realizada uma parceria da EXPLICOLÂNDIA Sacavém com a Coopera va Sócio
Educa va Para o Desenvolvimento Comunitário em Loures. O âmbito da parceria envolverá a realização de
formações em TIC e Workshops Temá cos.
Durante o mês de Maio foi realizada a primeira de formação em TIC nas instalações do CLDS da Quinta das Mós em
Camarate. Gostariamos de agradecer aos formandos pela sua dedicação e progressos efectuados, esperando que a
EXPLICOLÂNDIA tenha sido uma mais‐valia para as suas vidas.
Mais informações »»

JUNTE‐SE A NÓS E FAÇA PARTE DO NOSSO SUCESSO!
Aveiro . Coimbra . Évora . Guimarães . Oeiras . Sacavém . Lisboa ‐ Mais informações em www.explicolandia.com ou
facebook.com/explicolandia
Esta mensagem está de acordo com a legislação nacional sobre o envio de mensagens comerciais: Qualquer mensagem deverá estar claramente
identificada com os dados do emissor e deverá proporcionar ao receptor a hipótese de ser removido da lista. Para ser removido da nossa lista, basta
que nos responda a esta mensagem colocando a palavra "Remover" no assunto. (DecretoLei nº 7/2004).
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