
CENTRO EDUCACIONAL E EXPLICAÇÕES
e DESENVOLVIMENTO PESSOAL

“Educar para a Autoestima, Autonomia e Criatividade” 



Inserido no Cardiga Training Center surge o CEE – Centro Educacional e Explicações, oferecendo apoio aos
alunos no seu desenvolvimento global e fomentando momentos lúdicos e de lazer, com um potencial
educativo. Surge, também, o Clube Os Exploradores, tendo como missão a promoção de competências
comportamentais, apoiadas na autoconsciência e na inteligência emocional.

Dois Polos Pedagógicos

Centro Educacional e Explicações

Clube Os Exploradores
“Educar para a Autoestima, Autonomia e Criatividade”



Centro Educacional e Explicações do CTC
• O que é?
Trata-se de um serviço que tem como principal objetivo apoiar a educação, com recurso a diversas atividades ligadas à
natureza, de forma a contribuir para aumentar o aproveitamento escolar, com o apoio e acompanhamento ao estudo e
momentos de educação ao ar livre, nomeadamente com cavalos e póneis.
Os alunos poderão contar, ainda, com a presença de vários professores, comprometidos em dar auxilio nas disciplinas de
matemática, português, inglês e físico-química.

• Serviços de Apoio Técnico e Pedagógico:
- Apoio ao estudo a grupos (mínimo 5 alunos, máximo 10)
- Explicações individuais 
- Explicações em grupo (máximo 3 alunos)

• Público-alvo:
- Alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo e do ensino secundário
- Sócios e Não Sócios da Academia

Acompanhamento por professores credenciados de cada área científica
Técnico licenciado em Ciências da Educação



Metodologia do Centro Educacional

Acompanhamento da matéria lecionada

Elaboração de fichas de trabalho

Esclarecimento de dúvidas da matéria

Atividades ligadas à natureza (ex.: passeios a cavalo,

horta biológica, animais da quinta)

Jogos educativos

Tertúlias temáticas, lideradas pelos alunos

Centro Educacional e Explicações do CTC

Metodologia das Explicações

Realização de uma avaliação de diagnóstico

Preparação para exames

Acompanhamento personalizado, de acordo com as

necessidades específicas de cada aluno

Avaliação de desempenho na aprendizagem através 
de questionário 



Tabela de Preços Centro Educacional
(Mensalidades)

1 vez semana = 25€

2 vezes semana = 40€

3 vezes semana = 60€

Centro Educacional e Explicações do CTC

Tabela de Preços Explicações
(Valor Hora)

1h/semana individual = 20€

1h/semana em grupo (2 a 3) = 15€

Inscrição Anual CEE

15€/ Associados

25€/ Não Associados (Oferta de Batismo a cavalo)

Acompanhamento por Professores credenciados de cada área científica
Horário a combinar

Acompanhamento por Técnica licenciada em Ciências da Educação
Horário das 14h00 às 18h30



Clube Os Exploradores
Educar para a Autoestima, Autonomia e Criatividade 

• O que é?
Em parceria com Maria Cristina Guiné, pós-graduada em Administração Escolar e especializada em Coaching para Educadores, o Clube Os
Exploradores será mais um polo de formação/educação, no Cardiga Training Center, que tem como objetivos prioritários:

 Melhorar o desempenho escolar dos alunos
 Desenvolver a capacidade de atenção e rentabilização do estudo
 Promover a responsabilidade pessoal
 Estimular a autoconfiança
 Expandir as competências relacionais
 Consciencializar para a liderança de si

• Público-alvo:
- Alunos do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico
- Sócios e Não Sócios da Academia

• Estrutura:
- 3 Sessões por Módulo – Total 12 Módulos 
- Sessões de 45min – 1x por semana
- Mínimo 5 alunos, Máximo 8 alunos

Como participar?

--» Inscrição anual = 12€/Sócios – 15€/Não Sócios
(setembro de 2015 a Junho 2016)

--» Mensalidades = 20€/Sócios – 25€/Não Sócios



Para mais informações:

Contactos

Maria de Lurdes Cardiga
Ana Rita Bernardo

www.academiaequestrecardiga.com 

ctc@academiaequestrecardiga.com  | Tel +351-214212261 Móvel +351-935531202


