2008 / 2009

Centro de Estudos “A Explicolândia”

EXPLICAÇÕES

APOIO PEDAGÓGICO

INFORMAÇÃO

FACTORES DE SUCESSO
ACOMPANHAMENTO DOS PAIS
Para nós é muito importante que os pais tenham conhecimento do trabalho que está ser efectuado
junto dos seus filhos. Este é um trabalho em equipa! Para isso criamos um conjunto de procedimentos
formais que permitem transmitir mensalmente aos pais uma avaliação do desempenho do aluno, e no
final de cada período escolar um relatório com informações relativas aos conteúdos leccionados, as
dificuldades encontradas, e um diagonóstico geral sobre o comportamento do aluno durante as aulas
de apoio.
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Efectuamos uma avaliação de desempenho do aluno em cada aula. Desta forma conseguiremos avaliar

o nível de conhecimento do aluno quando este inicia o apoio, e a sua evolução durante o período em
que é acompanhado. Esta avaliação é efectuada mensalmente, tendo os três melhores alunos de cada
nível direito a ver colocado o seu nome no nosso Quadro de Honra.
ACOMPANHAMENTO PERSONALIZADO
Cada aluno possui um plano de estudos individual focando de forma rápida e eficaz todas as
dificuldades evidenciadas. É escolhido o professor que mais se adequa às suas necessidade e
caracteristicas do aluno, sendo desenvolvido um trabalho conjunto que visa o seu sucesso escolar. Em
caso de insatisfação com o professor seleccionado, a Direcção Pedagógica efectuará a substituição
imediata do professor.

ELEVADO GRAU DE EXIGÊNCIA
Para que os alunos tenham aproveitamento escolar, é necessário que possuam uma elevada
capacidade de trabalho e de organização. Para isso todo o apoio será baseado num plano de aulas
defindo pelos pais e pela Direcção Pedagógica, e que o aluno deverá cumprir rigorosamente. Todo o
estudo é orientado de forma a que o nosso trabalho seja continuado fora das aulas de apoio, através
de fichas de trabalho que deverão trazer entregues na aula seguinte.
MODERNAS E AMPLAS SALAS DE ESTUDO
Possuimos novas e modernas instalações que garantem condições excelentes de estudo para os
nossos alunos. São disponibilizadas 5 salas para aulas individuais ou em grupo, uma biblioteca, um
computador com acesso à Internet, e uma impressora.
QUALIDADE NO SERVIÇO PRESTADO
Possuímos uma equipa de professores criteriosamente seleccionados, com habilitações académicas e
profissionais altamente qualificadas de modo a conseguir o sucesso dos nossos alunos. No final do ano
lectivo é entregue a pais / alunos, um inquérito de qualidade por forma a que estes efectuem uma
avaliação do trabalho desenvolvido por todos os nossos colaboradores, e da globalidade do serviço por
nós prestado.
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