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Opiniões recolhidas nas unidades da Explicolândia Home Study Lisboa e Sacavém

A Explicolândia funciona muito bem, o seu Director é uma pessoa empenhada e preocupada com o
acompanhamento e a evolução dos resultados do trabalho desenvolvido e a sua equipa. A Dra Helena
realizou um excelente trabalho no apoio e nas competências ministradas ao meu educando.
D.S. (Encarregado de Educação 11ºano)

Gostei muito desta experiência, achei tudo muito bem organizado, planeado e concretizado. Gostei muito
da explicadora e do trabalho desenvolvido. Muito obrigada! Contem connosco no próximo ano lectivo.
F.M. (Encarregado de Educação 10ºano)

O apoio pedagógico foi bastante importante no acompanhamento da evolução do explicando, tendo
contribuído para a melhoria das aprendizagens, considerando-o adequado e necessário.
D.S. (Encarregado de Educação 11ºano)

Parabéns à Explicolândia, e vos felicito por mais esta iniciativa, referente às Olimpíadas da Matemática.
F.R. (Encarregado de Educação 11ºano)

O meu filho teve um bom acompanhamento nas explicações de Matemática e Físico-Química, tendo sido
particularmente bem acompanhado nesta última disciplina. O reporte ao encarregado da educação sobre a
evolução do aluno foi sempre atempado, e nos resultados escolares foi determinante o acompanhamento
efectuado nas explicações.
A.C. (Encarregado de Educação 11º ano)

No tempo disponibilizado para a nossa educanda pela vossa entidade e colaboradores, o objectivo e
sucesso do mesmo foi atingido. Por isso continuaremos a confiar e divulgar os vossos serviços.
J.O. (Encarregado de Educação 12ºano)

A Explicolândia tem um bom funcionamento e o professor é muito bom. Até agora nada tenho a dizer de
mal, pelo contrário estou bastante satisfeita.
L.C. (Encarregado de Educação 10ºano)
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Este apoio ajudou no meu desempenho escolar, como pretendido, não tendo aspectos negativos a salientar,
só positivos.
D.R. (Aluno 12ºano)

Alto nível de acompanhamento e dedicação. Uma boa organização, um ambiente acolhedor e calmo, ideal
para o estudo. Recomendo a todos!
F.M. (Aluno 12ºano)

Agradeço o profissionalismo da vossa instituição e a sua excelente organização. Gostei bastante da forma
como me foi apresentada toda a planificação e o acompanhamento das aulas.
A.F. (Aluno 12ºano)

A explicadora ensina muito bem, e o apoio prestado aos alunos é muito bom.
A.V. (Aluno 12ºano)

Toda a instituição Explicolândia funciona muito bem, pois consegue ajudar os alunos nas suas dificuldades.
Graças à Explicolândia, consegui alcançar os meus objectivos ao longo do tempo que estou aqui. Muito
obrigado e continuação de um bom trabalho.
J.D. (Aluno 12ºano)

Eu acho a Explicolândia “fixe”. Gosto de cá andar porque ajudam-me no que é preciso. Não entendo muito
bem as coisas na escola, mas aqui consigo perceber tudo.
J.M. (Aluno 7ºano)

A Explicolândia tem bons professores que estão qualificados e nos ajudam a superar as nossas dificuldades.
Tem boas instalações e as salas estão sempre limpas.
C.T. (Aluno 9ºano)
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Na minha opinião a Explicolândia tem vindo a melhorar de ano para ano. Gosto muito de toda a equipa
pedagógica, e adoro frequentar este centro de explicações, pois sinto que a Explicolândia é a minha
segunda casa. São todos muito simpáticos para os alunos e para os Encarregados de Educação. Um Abraço
para toda a equipa!
P.F. (Aluno 11ºano)

A Explicolândia é um bom centro de estudos, aqui levantei as notas de negativa para positiva. Gosto de cá
estar, aqui aprendo muito!
J.C. (Aluno 9º ano)

A Explicolândia é um óptimo local onde as pessoas são muito simpáticas, e os explicadores sabem ensinar
muito bem.
J.F. (Aluno 11ºano)

Tenho uma boa opinião relativamente à Explicolândia, uma vez que o ambiente profissional é muito bom, a
resolução de eventuais problemas é eficaz, e tem um excelente funcionamento.
R.A. (Colaborador)

Apesar de recém-chegada a esta “família” consegui perceber que o bom ambiente de trabalho é constante
em todos os níveis. Na minha opinião a Explicolândia reúne todas as condições para prestar o melhor apoio
a todos os alunos, bem como levá-los a obter excelentes resultados.
C.G. (Colaborador)

A Explicolândia tem condições excelentes para o desenvolvimento do trabalho com os alunos. Tem à nossa
disposição bastante material para os apoiar.
M.B. (Colaborador)
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