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Ano Letivo 2014 / 2015 

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  15%;  

2.º irmão  25%;  

3.º irmão  35%;  

4.º irmão  40%;  

5.º irmão  50%. 

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 

19h30 

B 35€ 

C 40€ 

CAF Com-

pleta 

Escalões 

SASE 

Valor / 

Mensal 

A 35€ 7h30 às 

8h30 

e das 

17h às 

19h30 

B 50€ 

C 60€ 

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-EBI Miraflores 

*
 
Sujeito a um nº mínimo de inscrições. 

Nota: O valor do mês de julho será dividido 

pelas mensalidades ao longo do ano. 
Telefone: 919627164 

Email: apee.ebimiraflores@gmail.com 

http://apee-ebimiraflores.weebly.com/ 

Rua 25 de Novembro de 1975 Miraflores 

1495-156 Algés 

Associação de Pais e Encarregados de 

Educação Eb1 Miraflores 



 

O que é a CAF? 

 

Este projeto CAF é desenvolvido sob a 

diretriz, supervisão e promoção da As-

sociação de Pais e Encarregados de 

Educação em conjunto com o Agru-

pamento de Escolas de Miraflores, 

com execução e coordenação da 

Know How, Aprender a Brincar – Associ-

ação de Solidariedade Social, respon-

sável pelas atividades e recursos afe-

tados. 

 

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. 

Não iremos esquecer os Dias Espe-

ciais: 

 Dia da Mãe 

 Dia do Pai 

 Dia Mundial da Floresta 

 Dia Mundial da Energia 

 Etc., Etc., Etc. 

 

Vamo-nos divertir e aprender com 

atividades como: 

 

As sextas feiras serão dedicadas a ati-

vidades mais lúdicas sob o lema 

aprender brincando onde serão dina-

mizados diversos ateliers, tais como: 

 Expressão plástica 

 Atividades lúdicas 

 Atividade ao ar livre e prática des-

portiva 

 Atividades de expressão corporal / 

dramática 

 

Áreas de intervenção: 

 

 Apoio ao Estudo 

Reforço e apoio educativo focados nas 

áreas fundamentais do Português, Matemáti-

ca e da Língua Estrangeira. 

 

 Apoio aos Trabalhos de Casa 

O estudo acompanhado é um serviço que 

tem como objetivo ajudar na realização dos 

trabalhos de casa. 

 

 Apoio para Testes e Provas Finais 

Pretendemos transmitir aos alunos capacida-

des, conhecimentos e dicas para a realiza-

ção destes testes. 

 

 

Know How, Aprender a Brincar - Associação de Solidariedade Social 


