
 Individual P8 - 125€
 Grupo de 2 alunos P8 - 90€/aluno

 Grupo de 3 alunos: P8 - 75€/aluno

INSCRIÇÕES
1. As inscrições estão abertas a partir de 5 de setembro de 2022 e são dirigidas a alunos do 1º, 2º e
3º ciclo.

2. As sessões podem ser individuais ou em grupos, até 3 alunos, sendo que na secção de Apoio a

Aprendizagens Específicas os alunos têm de pertencer à mesma turma.

3. As inscrições e horários são aceites por ordem de inscrição.

4. No caso de não existirem vagas suficientes para mais inscrições, os interessados passarão a

constar de uma lista de espera, ordenada cronologicamente, sendo comunicado ao participante a

posição que ocupa na lista, para eventual substituição em caso de desistência.

5. A inscrição é feita através de preenchimento do questionário disponível online em Formulário de

inscrição Aprender a Aprender.

6. Os preços são atribuídos a conjuntos de 8h (P8), que poderão ser utilizados em sessões marcadas

semanalmente de forma fixa para todo o ano letivo ou em função das necessidades e

disponibilidades existentes.

1.

2.

3.

7. As sessões são presenciais e realizam-se na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, nº67,

Coimbra. As sessões podem ser efetuados no domicílio carecendo de orçamento prévio, calculado

em função da distância.

8. O serviço implica os pagamentos únicos da quota de associado do CASPAE (15€) e  do seguro de

Responsabilidade Civil e de Acidentes Pessoais (10€).
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ÂMBITO
O presente documento visa definir as condições específicas de

participação no serviço Aprender a Aprender, promovido pelo

CASPAE, que visa auxiliar os participantes nas estratégias e

técnicas de estudo, promovendo assim o gosto pela

aprendizagem e ainda complementar as suas experiências

académicas, de modo a atingir os objetivos e alcançar o sucesso

escolar.

Apoio ao Estudo: Trata-se de um apoio que procura encontrar, com cada aluno, estratégias de
estudo individuais, transversais a todas as áreas/disciplinas, apoiando, individualmente, os
alunos a desenvolver e aplicar essas estratégias.

Apoio a aprendizagens específicas: visa um apoio específico em área(s) em que o aluno
apresente dificuldades na compreensão e aplicação dos conhecimentos. Atualmente, estão
disponíveis os apoios às aprendizagens nas áreas da matemática, física e química, inglês e
português. A abertura de horários para outras áreas depende do número de interessados.

O serviço Aprender a Aprender integra duas áreas de intervenção:

CONTACTO GERAL

caspae@caspae.pt
969 830 718

CONTACTO SERVIÇO

aprender.aprender@caspae.pt
960 212 954
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeemHDanUeFXyWnk5t5EhX4RglvaeVecJarzloBbdUKq_Wn3Q/viewform?usp=sf_link


CONDIÇÕES GERAIS
1. É da responsabilidade do Encarregado de Educação assegurar o acompanhamento e transporte no

início e final das sessões.

2. O aluno não deve ser portador de objetos ou adornos valiosos ou que possam constituir perigo

para ele própria ou para terceiros. A deterioração ou extravio dos objetos dos alunos não são da

responsabilidade do CASPAE.

3. É essencial que o aluno seja portador do material necessário para a realização da sessão. 

4. É da responsabilidade do Encarregado de Educação a comunicação,  com aviso antecipado, de

atrasos ou faltas de comparência às sessões, que deve ser comunicada via telefónica (960212954) e

confirmada por escrito através do mail aprender.aprender@caspae.pt.

a) O horário da sessão será cumprido independentemente de qualquer atraso por parte do aluno.

b) Em caso de falta comunicada com aviso prévio, a sessão será remarcada, em função das

disponibilidades existentes.

5. Em caso de doença súbita que impossibilite a realização das sessões é contactado o Encarregado

de Educação que assume o compromisso pelo seu acompanhamento.

6. Casos omissos às Condições Específicas carecem de exposição escrita para posterior análise pela

equipa educativa/Direção do CASPAE.

CAPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE IMAGENS
O serviço Aprender a Aprender pressupõe a aceitação ou não, para captação de audiovisuais, bem

como a sua posterior utilização institucional para fins de comunicação e gestão. 

DISPOSIÇÕES FINAIS
As presentes Condições Específicas devem ser compreendidas, aceites e subscritas pelo Encarregado

de Educação ou responsável pelo aluno, antes de efetuar a inscrição, dependendo dele a

participação do candidato.
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9.Para efeitos de pagamento deve ser feita transferência bancária para o IBAN PT50 0036 0338

99100015480 26 em nome do CASPAE, com indicação do nome do aluno a que se refere o

pagamento.

10. O pagamento no serviço Aprender a Aprender deve respeitar o procedimento enviado a cada

aluno, após informação de admissão, sendo o talão de transferência considerado como prova de

pagamento.

11. O aluno só se encontra efetivamente inscrito depois de ter efetuado o pagamento no prazo

indicado no procedimento e apresentado o respetivo comprovativo através de envio para

caspae@caspae.pt.

12. Qualquer desistência comunicada após pagamento não terá lugar a reembolso.

CONTACTO SERVIÇO

aprender.aprender@caspae.pt
960 212 954


