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Conclusões gerais 
 

No ano letivo de 2016/17 a maioria dos alunos que frequentou o PLANO E era do 10º e 

11º ano (38%), seguindo-se os de 7º, 8º e 9º ano (36%). O serviço mais frequentado 

pelos alunos foi EXPLICAÇÕES (45%), seguindo-se o ESTUDO ACOMPANHADO (30%).  

Considerando a totalidade dos alunos/serviços, o índice de sucesso neste ano letivo foi 

de 95%. 

 

 

 

 

2%

36%

38%

24%

Alunos que frequentaram o PLANO E em 2016/17
- distribuição por ano -

Alunos do 5º e 6º ano

Alunos do 7º ao 9º ano

Alunos do 10º e 11º ano

Alunos do 12º ano

2016/17 
    BALANÇO QUALITATIVO  

e  

QUANTITATIVO 
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30%

25%

45%

Alunos que frequentaram o PLANO E em 2016/17
- distribuição por serviço -

Estudo Acompanhado

Sala Estudo Secundário

Explicações

95%

5%

Índice de SUCESSO do PLANO E em 2016/17

TAXA DE SUCESSO

TAXA DE INSUCESSO
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RESULTADOS DOS INQUÉRITOS DE QUALIDADE 

Classificações dadas por Encarregados de Educação e 

Alunos que frequentaram o PLANO E® no ano letivo de 

2016/17 

 
Conclusões Gerais 

 

 
(inquéritos efetuados aos Alunos) 

 

 
(inquéritos efetuados aos Encarregados de Educação) 

 

61%

39%

SESSÕES
(duração, horários, recursos utilizados, dimensão dos grupos) 

Muito Adequado

Adequado

Pouco Adequado

Nada Adequado

66%

34%

COORDENAÇÃO
(comunicação, disponibillidade, processos de pagamento, preços, 

resolução de problemas)

Muito Adequado

Adequado

Pouco Adequado

Nada Adequado
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(inquéritos efetuados aos Alunos) 

 

 

 
(inquéritos efetuados aos Alunos) 

 

 

 

 

71%

29%

INSTALAÇÕES / SERVIÇOS PRESTADOS
(qualidade das instalações/mobiliário, localização, serviços 

prestados)

Muito Adequado

Adequado

Pouco Adequado

Nada Adequado

80%

19%
1%

PROFESSORES
(conhecimento e transmissão de matérias, esclarecimento de 

dúvidas, metodologias, motivação dada, orientação, 
simpatia/empatia, disponibilidade, assiduidade/pontualidade) 

Muito Bom

Bom

Razoável

Fraco
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RESULTADOS DOS INQUÉRITOS DE QUALIDADE 

Classificações dadas por Explicadores que 

colaboraram com o PLANO E® no ano letivo de 2016/17 

 
Conclusões Gerais 

 

 

 
 

 

79%

21%

SESSÕES
(duração das sessões, materiais e diversidade de 

recursos, alunos por sessão)

Muito Adequado

Adequado

Pouco Adequado

Nada Adequado

72%

28%

COORDENAÇÃO
(disponibilidade e acompanhamento prestado, 

pagamentos/valores de honorários, prontidão na 
resolução de problemas)

Muito Adequado

Adequado

Pouco Adequado

Nada Adequado

INSTALAÇÕES
(adequação e conforto)

Muito Adequado

Adequado

Pouco Adequado

Nada Adequado
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Comentários e sugestões de  
Encarregados de Educação e Alunos: 

 
Enquanto pais, temos consciência de que os resultados do nosso filho não são os melhores 
em virtude de ele não se aplicar de “corpo e alma” nas tarefas escolares. Agradecemos todo 
o apoio e posso adiantar que acertámos no centro de estudos!!!! 
 
O melhor centro de estudos...!...a melhor explicadora...! Um local a recorrer em situações 
futuras! 
 
Todos os comentários que possa efetuar são muito positivos. Obrigada pelos incentivos e 
paciência que transmitiu aos nossos filhos! 
 
Quero agradecer toda a disponibilidade que recebi para resolverem as minhas dúvidas e 
dificuldades. Muito obrigada! 
 
Encontrei o centro de estudos que nos oferece toda a credibilidade e entrega e, desta forma, 
não quero deixar de agradecer a sua disponibilidade!  
Obrigada por tudo!  
 
Desde início que gostei das pessoas e do espaço... 
 
Inicialmente, o meu filho aceitou o PLANO E com reticências, mas depois achou proveitoso 
e gostou de frequentar o centro... 
 
Só tenho a agradecer ao PLANO E e a todos os professores o acompanhamento dado ao 
meu filho. Foram incansáveis e os resultados foram os melhores... 
 
Sinto a minha filha mais bem preparada nas disciplinas em que teve explicações. O esforço 
da explicadora e da aluna foram compensados pois a minha filha obteve bons resultados. 
 
Sinto-me mais bem preparada nas disciplinas em que tive explicações e encaro melhor as 
minhas dificuldades, verificando que já consigo superá-las! 
 
Tenho a agradecer todo o apoio, simpatia e disponibilidade da equipa do PLANO E. 
 
Foi excelente o trabalho realizado entre professor/aluno. O meu filho adquiriu hábitos de 
estudo e métodos de trabalho, o que muito contribuiu para o desenvolvimento da sua 
aprendizagem. 
 
Foi bastante positivo o relacionamento, a aprendizagem e a motivação para a disciplina em 
que teve explicações. 
 

A equipa é ótima! Só tenho a agradecer...realmente, o PLANO E é um grande plano! 
 
Os professores estiveram sempre disponíveis para ensinar, orientar e esclarecer dúvidas, 
mas o meu filho nem sempre estava atento. 
Obrigada por todo o apoio, disponibilidade e atenção! 
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Obrigada pelo trabalho prestado ao M. Continuem com esse método de trabalho. 
 
Gostei muito de estar no PLANO E! 
 
Fiquei muito satisfeita com o vosso trabalho e recomendo-vos aos meus amigos. 
 
Gostei muito de frequentar o PLANO E! São muito simpáticos e profissionais! 
 
Em relação aos serviços prestados ao nosso educando por parte do PLANO E, temos a 
certeza que fizeram o vosso melhor, embora nem sempre o aluno tenha colaborado. Daí os 
resultados... 
 
Obrigado pelo seu contributo neste ano. Com a sua ajuda tornou-se mais fácil! 
 
Muito obrigada! 

 

Gostei de ter explicações no PLANO E e sinto que me deram mais motivação e possibilidade 
de superar os desafios escolares. 
 

Parabéns também para si e pela sua ajuda que foi determinante para o sucesso da minha 
filha durante este ano letivo. 
 

Gostei de ter explicações no PLANO E e sinto que me deram mais motivação e possibilidade 
de superar os desafios escolares. 
 

Sinto que o serviço foi rentável e gostei da prontidão do serviço. 
 

Gosto da organização do trabalho do PLANO E. Ajuda-me no que preciso com base naquilo 
que mostro ter dificuldades. Tenho evoluído com as explicações. 
  

Muito obrigada pela simpatia, disponibilidade e por estar com os nossos filhos. 
 
 

Obrigado pelo apoio! Claro que o mérito deste 16.3V também é da explicadora. Sem ela a 
minha filha não teria conseguido, mas acho que fazem uma boa dupla. Esperamos continuar 
a contar convosco. 
 

Quanto às explicações de cálculo (ensino superior), penso que têm sido bastante produtivas. 
Quando termino a explicação venho mais "animada" e com mais gosto pela disciplina. Gosto 
bastante de como as explicações estão a decorrer pois ajudam-me imenso e o fato de me 
fazerem gostar da matéria é muito bom...não acho que as sessões sejam maçudas  pois 
fazemos bastantes exercícios e como a explicadora diz, nem se dá pelo tempo passar! 
 

Gosto muito de frequentar o PLANO E mas gostaria que fosse possível a sessão (de Estudo 
Acompanhado) ser das 14.30h às 16.30h pois para mim é impossível chegar às 14h.  

Eu gosto muito de estudar no PLANO E. A Rosalina é muito prestável e ajuda-me muito. 
Graças ao PLANO E as minhas notas têm sido muito boas! 
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Obrigada pela dedicação, empenho e carinho! 
 
Quero agradecer toda a ajuda prestada e a disponibilidade em a receber a C. fora do horário 
pré estabelecido. 
 
A S. deu-me um excelente feed-back da explicadora, dizendo que para além de ensinar a 
matéria, fazia-a pensar, não lhe facilitando a realização dos exercícios..e puxando por 
ela...isso é muito bom! 
 
Seria bom adquirir mais material de Biologia 12º. 
 
Poderia haver sessões duplas para a preparação de exames mais perto da sua realização. 
 
Muito bom!!!! Ajudou muito e consegui tirar um 4 a matemática como nunca consegui tirar… 
 
O PLANO E funciona perfeitamente mostrando grande disponibilidade para a resolução de 
problemas dos alunos. É organizado, não apresentando nenhum aspeto a melhorar pois as 
suas condições, instalações e equipa de professores (muito bem preparados!) são 
excelentes, satisfazendo as necessidades dos alunos que o frequentam. 
 
Estou satisfeitíssima com o serviço prestado. Nada a acrescentar!! Obrigada!! 
 
Tenho a agradecer todo o acompanhamento prestado às minhas filhas. Sempre que solicitei 
alguma informação ou ajuste tive sempre uma resposta rápida e eficiente. 
 
Estou muito satisfeito com os bons progressos do meu filho. 
 
Quero aproveitar para lhe agradecer toda a atenção demonstrada com o meu filho. Ele está 
muito mais calmo. Obrigada. 
 
Agradeço do fundo do coração todo o seu profissionalismo e carinho para com o A. ao longo 
deste ano letivo. Emocionei-me ao ler o seu último relatório pois demonstra que já o 
conhece muito bem. MUITO OBRIGADA!! 
 
Obrigada pela vossa colaboração nos resultados do meu filho. 
 
Poderiam adquirir cadeiras que não chiem…? 
 
Agradeço a forcinha que lhe deu; ontem vinha mais animada! Com o esforço de hoje creio 
que a vai ajudar a C. mais um bocadinho no teste de FQ…Como dizem na minha terra: um 
grande "BEM HAJA"!!!  
 
Apesar de terem sido poucas horas, sem aquelas explicações nunca conseguiria fazer a 
cadeira (economia - ensino superior). Fui para a frequência muito mais confiante, a perceber 
finalmente a matéria e isso fez toda a diferença...O explicador é um espetáculo!!! 
 
As explicações ajudaram-me muito e a R. fica sempre mais tempo comigo para tirar todas 
as minhas dúvidas. 
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Vir para o PLANO E foi uma boa experiência porque noutros centros de estudo passava lá 
a maioria do meu tempo livre e isso não me dava qualquer autonomia. No PLANO E isso 
não acontece pois sou orientado no sentido de desenvolver mais a minha autonomia e 
responsabilidade no estudo. Obrigada R.! 
 
A R. é muito simpática e motiva-nos e ajuda-nos muito pois consegue explicar muito bem 
as matérias e tira-nos as dúvidas todas. 
 
Não tenho nada a apontar ao PLANO E. É um local agradável onde passo as minhas quatro 
horas semanais. Tenho a agradecer todo o tempo prestado, a simpatia e a disponibilidade. 
Sempre que preciso de mais algum tempo para resolver as minhas dúvidas, fico sem haver 
qualquer problema. Sinto que o PLANO E tem contribuído e muito para o meu avanço ao 
nível escolar. Obrigada por tudo!   
 
Estou muito feliz por estar no PLANO E e por ter boas notas. Os dias em que estou com a 
R. consigo sempre perceber o que tenho dúvidas. 
 
Adquirir melhores cadeiras. 
 
Parabéns pela disponibilidade, simpatia e dedicação que demonstraram. Obrigada por 
tudo! 
 
Só tenho bem a dizer do PLANO E…pela disponibilidade, simpatia, dedicação…tudo de 
bom! Um muito obrigada! 
 
Parabéns pelo desempenho em ajudar os alunos! 
 
O PLANO E promove a autonomia do estudo e no caso da minha filha, deu-lhe mais 
confiança. Obrigada! 
 
À coordenadora do PLANO E e à explicadora de Geometria Descritiva um muito obrigada! 
Têm sido uma grande ajuda na recuperação da minha filha e é bom sentir que a maior 
preocupação é o aluno! Obrigada! 
 
Estou muito satisfeita com os resultados que a minha filha tem conseguido com a ajuda do 
PLANO E e em especial da R. que para além de ser uma profissional competente, tem se 
revelado ser uma boa amiga e um ser humano especial... 
 
Quero deixar um agradecimento por todo o apoio e trabalho efetuado que tem sido de um 
excelente profissionalismo que origina o sucesso do aluno e do próprio centro de estudos. 
Parabéns! 
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Comentários e sugestões dos Explicadores: 
 
Gosto muito do espaço e da coordenação. Nota-se uma grande preocupação em criar as 
melhores condições de forma a que sejam boas quer para os professores quer para os 
alunos. Os meus parabéns ao PLANO E porque é assim que um centro de explicações 
deve ser! Obrigada.  
 
Tomara os outros Centros onde estou terem o mesmo Profissionalismo, Ética e Respeito 
que a Rosalina tem sempre demonstrado ao longo destes anos de colaboração! 
 
Nem imagina o sucesso que a sua ficha do Present Simple fez...No que depender de mim, 
também vou ajudar a Rosalina a ter mais fichas interessantes, o que é difícil, pois as fichas 
que faz já estão mesmo muito boas!  
 
Obrigada por tudo. A simpatia, o profissionalismo, a seriedade, a queijada de leite....Ops! 
Queijada de leite não é adjectivo!.... MAs estava tãooooooo boa! 
 

Centro de Estudos muito bem coordenado, com ótimas instalações o que permite não só 
ao professor como ao aluno excelentes condições de trabalho. 
 

Continuação de bom trabalho e simpatia! 
 
Deveria ser adquirida mais documentação sobre Economia A e Geografia A. 
 

O PLANO E está de parabéns pelo trabalho que tem proporcionado, assim como pela sua 
organização. 
 

Estou muitíssimo satisfeita com a minha atividade no PLANO E (a todos os níveis!). Acho 
que corre tudo muito bem e que, nestas condições, só tenho que fazer o meu trabalho o 
melhor que sei... As 2horas de estudo passam a correr! Por vezes, na sala de estudo de 
Física e Química A / Biologia e Geologia falta tempo para fazermos tudo o que seria 
necessário para obter os resultados ideais, mas também sessões mais longas também não 
seria vantajoso. O mais importante, e ao mesmo tempo mais difícil, é ensinar os alunos a 
serem autónomos! 
 
Seria positivo adquirir um livro sobre literatura portuguesa. 
 

Gostei muito de colaborar com o PLANO E ao longo deste ano letivo. Tenho efetivamente 
pena de não ter mais disponibilidade em colaborar mais com o centro, pois é um projeto 
com o qual me identifico bastante. Desejo a continuação do bom trabalho desenvolvido e 
muito sucesso! 
 

Considero uma mais valia a aquisição de mais quadros magnéticos.    
       
Alunos com mais dificuldades deveriam manter as explicações nos períodos de férias.  
 
Agradeço a oportunidade e estou disponível para continuar no projeto! 
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Após mais um ano, é bom verificar que as condições continuam a ser excelentes. O PLANO 
E continua a proporcionar aos seus alunos todas as condições para uma boa 
aprendizagem e aos seus professores as condições necessárias à realização de um bom 
trabalho. A título pessoal, a grande novidade deste ano letivo fora as Tertúlias Criativas 
que, ao proporcionar outro tipo de experiências de convívio e de aprendizagem, foram uma 
importantíssima fonte de enriquecimento para mim!!!   
 
Adquirir um quadro maior. 
 
Só posso desejar a continuação de bom trabalho e agradecer a oportunidade de fazer parte 
desta equipa! 
            

É um privilégio poder fazer parte de uma equipa como esta. O PLANO E foi a prova de que 
há Centros de Estudo de excelência, em que vale mesmo a pena confiar e em que o negócio 
não se sobrepõe à qualidade do serviço. Parabéns e obrigada! 
 
O ambiente proporcionado é estimulante e motivador para o trabalho a realizar. 
 
Espero que o PLANO E continue com o trabalho de excelente qualidade e que 
estes inquéritos se repitam por muitos anos! 
 
Parabéns! É só continuar… 
 
Que tal adquirir um dicionário básico de filosofia…? 
 
Que privilégio! Trabalhar com quem trabalha bem, com gosto, brio e dedicação! 
Não haverá melhor comentário que assumir que não hesitarei em procurar o 
PLANO E para os meus filhos, se eles precisarem! Continuação de sucesso! 
 
Aproveito para, uma vez mais, lhe agradecer todo o seu profissionalismo e carinho 
com que trata a minha “fortuna”. 
 
A F. está super motivada. Gosta imenso da sua forma de explicar os assuntos. 
Espero que ela esteja a corresponder! 
 

   
 
 

 

 

 

A todos vós, aos pais, aos alunos e à minha excelente equipa, quero também agradecer a vossa 

dedicação, confiança e envolvimento nesta “arte de construir seres HUMANOS”, pois sem isso 

nada disto faria sentido. 

Enchem-me de orgulho! 

Muito obrigada e votos de um (ainda mais!) excelente 2017/18!!!!! 
 

Rosalina Pereira  
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