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1º Ciclo 

 
No caso de a CAF ser frequentada por 
irmãos, os valores fixados nos pontos an-
teriores sofrerão as seguintes reduções: 
 

1.º irmão  20%;  

2.º irmão  30%;  

3.º irmão  40%;  

4.º irmão  50%;  

5.º irmão  60%. 

CAF 
Componente de Apoio à Família 

Know How, 

Aprender a Brincar 

Know How, Aprender a Brincar 
Associação de Solidariedade Social 

Tarde 
Escalões 

SASE 
Valor / 
Mensal 

A 25€ 
17h00 

Às 
20h00 

B 30€ 

C 35€ 

CAF 
Completa 

Escalões 
SASE 

Valor / 
Mensal 

A 35€ 7h30 às 
8h30 
e das 
17h às 

20h 

B 40€ 

C 45€ 

Acolhi-
mento 

Escalões 
SASE 

Valor / 
Mensal 

A 10€ 
7h30 
 Às 

8h30 

B 15€ 

C 20€ 

1º Ciclo 

A frequência da CAF implica a 
inscrição na APPE-EBIMiraflores 



 

O que é a CAF? 
 
Este projeto CAF é desenvolvido sob a 
diretriz e supervisão da Associação de 
Pais e Encarregados de Educação e 
do Agrupamento de Escolas de Mi-
raflores, promoção da Associação de 
Pais e Encarregados de Educação, 
execução e coordenação da Know 
How, Aprender a Brincar – Associação 
de Solidariedade Social, responsável 
pelas atividades e recursos afetados. 
 
A CAF é uma resposta social desenvol-
vida em equipamento escolar e con-
siste na prestação de serviços de pro-
longamento do 1º Ciclo do Ensino Bá-
sico, visando contribuir para o desen-
volvimento integral das crianças de 
idades compreendidas entre os 6 e os 
10 anos, que frequentam o 1º Ciclo 
do Ensino Básico.  

 
Pretendemos 
ir de encontro 
aos diversos 
conteúdos 
curriculares 

de uma forma lúdica, criativa e dife-
rente, incutindo nas crianças o sentido 
critico e de responsabilidade, pois 
consideramos que a educação deve 
ser explorada pelos diversos agentes 
educativos, para uma melhor aquisi-
ção de conhecimentos. 

Experiências Divertidas: 
São sessões, em pequenos grupos, 
que ocorrerão uma vez por semana, e 
que enriquecerão ainda mais as ativi-
dades na CAF. 

 Pequenos Engenheiros 
“As crianças aprendem fazendo”, e 
isso com os Kits 
LEGO Educati-
onal Division, é 
mais verdade 
ainda. 

 Dança 
As crianças vão praticar vários estilos 
musicais. 
A música e o som intervêm através da 

Dança como materi-
al dum processo de 
aquisição do domí-
nio da escuta, da 
concentração e da 
expressão corporal. 

 Escola de Desporto e Hábitos 
de Vida Saudáveis 

Ajudar na aquisição de hábitos e 
comportamentos de estilo de vida 
saudáveis que se mantenham na ida-
de adulta. 

Assim iremos desenvolver variadíssimos 
ateliers: 
 “Canto do Conto” 
Dinamização de histórias do 1º Ciclo, utilizan-
do textos e diversas técnicas de exibição. 

 “Reciclarte” 
É a brincar e a experimentar que compreen-
demos o que nos rodeia. 

 “Oficina d’arte” 
Pretendemos realizar pequenos presentes 
através da reutilização de materiais. 

 “Laboratório: Misturas Divertidas” 
Experiências com diversos matérias. 
 

Não iremos esquecer os Dias Especiais: 
 Dia da Mãe 
 Dia do Pai 
 Dia Mundial da Floresta 
 Dia Mundial da Energia 
 Etc., Etc., Etc. 
 

Vamo-nos divertir e aprender com ativi-
dades como: 
 Expressão plástica 
 Atividades lúdicas 
 Atividade ao ar livre e prática desportiva 
 Atividades de expressão corporal / dramá-

tica 

Know How, Aprender a Brincar - Associação de Solidariedade Social 


