
 

 

Criatividade, conhecimento e 

empenho fazem com que a 

aprendizagem resulte em suces-

so. 

 

Proporcionando o melhor saber 

contamos ainda com formação 

em ensino especial, para além 

de especialistas em português, 

inglês e matemática. 

 

 

Ano Letivo 2014 / 2015 

2º Ciclo 

 

Tarde 
Escalões 

SASE 

Valor / 

Mensal 

A 40€ 

14h00 

Às 

19h30 

B 55€ 

C 65€ 

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%. 

Acolhi-

mento * 

Escalões 

SASE 

Valor / 

Mensal 

A 15€ 

7h30 

 Às 

8h30 

B 20€ 

C 25€ 

2º Ciclo 

CAF 
Componente de Apoio à Família 

Know How, 

Aprender a Brincar 

*
 
Sujeito a um nº mínimo de inscrições. 

A frequência da CAF implica a 

inscrição na APPE-EBIMiraflores 

Nota: O valor do mês de julho será dividido 

pelas mensalidades ao longo do ano. 

e-mail: marionobre.knowhow@gmail.com 

Rua David de Sousa, Nº. 13 - A e B 

1000-105 Lisboa 

Know How, Aprender a Brincar 

Associação de Solidariedade Social 

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 promo-

ção da Associação de Pais e En-

carregados de Educação em con-

junto com o Agrupamento de Es-

colas de Miraflores, com execução 

e coordenação da Know How, 

Aprender a Brincar – Associação de 

Solidariedade Social, responsável 

pelas atividades e recursos afeta-

dos. 

A CAF é uma resposta social de-

senvolvida em equipamento esco-

lar e consiste na prestação de servi-

ços de prolongamento do 2º Ciclo 

do Ensino Básico, visando contribuir 

para o desenvolvimento integral 

das crianças de idades compreen-

didas entre os 10 e os 12 anos sen-

sivelmente, que frequentam o 2º 

Ciclo do Ensino Básico.  

 

Áreas de Intervenção: 

 

 O Saber Não Ocupa Lugar 

Disponibilizamos aos alunos livros 

de consulta ou mesmo acesso à 

internet para realização de projetos 

escolares. 

 

 

 Atividades Complementares 

Iremos ainda ofere-

cer aos alunos mo-

mentos lúdicos e 

educativos para ter-

minarem o seu dia 

escolar de forma mais descontraí-

da. 

 

O que nos diferencia? 

 

Os nossos Professores!... 

Somos uma equipa com grande 

paixão e experiência no ensino do 

1º e 2º ciclo do ensino básico. 

Os alunos não são todos iguais, por 

isso transmitimos o saber de modo 

simples e personalizado a cada um, 

tendo em conta as suas potenciali-

dades e características, aproveitan-

do todas as qualidades detetadas.

  

 

 

 Apoio ao Estudo 

Reforço e explicações focadas nas áreas 

fundamentais do Português, Matemática 

e da Língua Estrangeira. 

 

 Apoio à realização dos 

Trabalhos de Casa 

O estudo acompanhado é 

um serviço que tem como 

objetivo ajudar na realização dos traba-

lhos de casa. 

 

 Apoio à preparação para Testes e Exa-

mes Nacionais 

Pretendemos transmitir aos alunos capa-

cidades, conhecimentos e dicas para a 

realização destes testes. 

 

 Hábitos de Estudo 

Pretendemos dotar os alunos das com-

petências que mais se adequam à sua 

personalidade de forma 

que os estudos sejam 

mais eficazes e perma-

nentes. 

 

Know How, Aprender a Brincar - Associação de Solidariedade Social 


