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SAIBA O QUE DIZEM DE NÓS – ANO LETIVO 2015/2016

A principal razão que me levou a optar pela Explicolândia Aveiro foi a excelente qualidade do ensino. De
qualquer forma, todas as minhas expetativas foram superadas. A organização é fantástica e todas as
professoras são extremamente preocupadas com os seus alunos e muito profissionais.
C. R. (Aluna - 12ºano) – EXPLICOLÂNDIA Aveiro

Serviço muito bom. Corresponde às expectativas. O facto de o horário ser adaptado às necessidades do
aluno é muito positivo. Estou muito satisfeita com a Explicolândia Amadora. A minha filha adora ter lá as
aulas e se pudesse iria todos os dias. Criou muita empatia com a professora que é 5 estrelas.
C.T. (Encarregada de Educação de formanda do Curso de Alemão) – EXPLICOLÂNDIA Amadora

Eu estou muito satisfeita a nível geral convosco. Acho que têm uma estrutura bem organizada e vejo
bastantes melhoras na minha filha tanto a nível pessoal como na disciplina em questão.
A.B. (Encarregada de Educação da uma aluna do 3º ano) – EXPLICOLÂNDIA Évora

O apoio pedagógico foi muito importante e ajudou bastante o Jorge a gostar de aprender e ele melhorou de
uma forma muito positiva. Bons métodos, excelentes resultados, é essa a minha opinião.
O.P. (Encarregado de Educação de um aluno do 8º ano) – EXPLICOLÂNDIA Guimarães
Estou bastante satisfeita com o Apoio Pedagógico que é dado ao meu filho. Tudo é feito por ele, em termos
de esforço, para que ele levante as notas, com bastante carinho e motivação, assim como flexibilidade de
aulas em termos de horários.
J.S. (Encarregada de Educação de um aluno do 5ºano) – EXPLICOLÂNDIA Leiria

A B. entrou no Centro de Estudos com grandes dificuldades e com negativas. Hoje em dia está mais
autónoma, concentrada, tem boas notas, foi o melhor investimento que podia ter feito e que vou continuar
a fazer pois na Explicolândia eu vi realmente uma evolução.
R. S. (Encarregada de Educação de uma aluna do 4º ano) - EXPLICOLÂNDIA Lisboa-Alvalade
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Gostei muito do serviço prestado. Não tenho nenhum defeito a apontar, só tenho a agradecer o esforço que
tiveram e não há dúvida que vi os resultados. Obrigada.
T.M. (Aluno do 11ºAno) - EXPLICOLÂNDIA Lisboa - Laranjeiras

Estou muito grata à Explicolândia pois o meu educando tem evoluído positivamente quer ao nível de
aproveitamento escolar bem como no saber, ser, estar na sociedade.
O meu sincero obrigado.
H.P. (Encarregada de Educação de um aluno do 7ºano) - EXPLICOLÂNDIA Oeiras

Acho bem haver este Apoio Pedagógico para que as crianças tenham um melhor desempenho para irem
mais em frente. Eu gostei que o meu educando tenha tido bons resultados, adorei e para o próximo vai
continuar".
A. C. (Encarregada de Educação de um aluno do 6º ano) - EXPLICOLÂNDIA Reguengos de Monsaraz
Comentário de uma mãe que todos os dias, quer esteja sol, calor, chuva ou frio, traz o seu filho de
motorizada de uma aldeia que dista em cerca de 15 minutos de viagem (de motorizada), para ele
frequentar as aulas na escola e duas vezes por semana a EXPLICOLÂNDIA Reguengos de Monsaraz.

Ao fim de dois anos de Apoio Pedagógico é possível concluir que toda a equipa constituída pelos
explicadores e restante staff de apoio tem revelado uma elevada competência, não só a nível curricular,
como no empenho colocado, com o objetivo de fornecer aos alunos todas as condições para que estes
melhorem o seu rendimento escolar.
J.C. (Encarregado de Educação de uma aluna do 11º ano) - EXPLICOLÂNDIA Sacavém

Só tenho coisas boas a apontar. A simpatia e o acolhimento dos profissionais, os métodos de estudo e de
apoio. Poderia e deveria ter vindo mais cedo. Fantástico!
B.I.S. (Aluna do 11º ano) - EXPLICOLÂNDIA Torres Vedras
A Explicolândia Home Study Lisboa tem-se revelado de ano para ano de grande importância para o K., na
medida que contribui para aprofundar e fortalecer o conhecimento da matéria dada na sala de aula. Tem
uma ótima coordenação, que penso que será um dos principais fatores para o sucesso da Explicolândia, por
isso e por outras qualidades recomendo Home Study a qualquer pessoa que precise.
B. S. (Encarregada de Educação de um aluno do 9º ano) - EXPLICOLÂNDIA Home Study Lisboa

EXPLICOLÂNDIA Centros de Estudo – Franchising em Serviços de Educação
Siga-nos em:

Site: www.explicolandia.com

