
Estimular o interesse pela aprendizagem;
Promover o desenvolvimento do raciocínio e da capacidade de 
aprendizagem;
Auxiliar no desenvolvimento de técnicas e estratégias de estudo;
Complementar as experiências académicas;
Auxiliar nos métodos de estudo de modo a atingir os objetivos e a 
alcançar o sucesso escolar.

Durante todo o ano letivo de 2022/2023, com início a 5 de setembro,
de 2ªfeira a Sábado, das 9h às 20h;
Em sessões individuais ou em grupo (máximo 3 alunos);
Dirigido a alunos do 1º, 2º e 3º ciclo;
Local de realização - Loja da Rua dos Combatentes da Grande Guerra
nº67 ou no domicílio.

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.

OBJETIVOS

FUNCIONAMENTO/HORÁRIOS

WWW.CASPAE.PT
INSCRIÇÕES ON LINE EM

Mediante consulta obrigatória do Regulamento Interno e das Condições Específicas

Acompanhe o CASPAE em https://www.facebook.com/CASPAEIPSS/

Saiba mais sobre o CASPAE em www.caspae.pt

Apoio ao Estudo
Apoio a aprendizagens específicas

Um serviço que integra duas áreas
de intervenção:



Os valores tabelados, podem sofrer alterações, mediante a necessidade de
resposta às exigências colocadas pelas entidades reguladoras do serviço;
Este serviço existe no âmbito dos objetivos da CAF/CATL, pelo que se rege
pelo respetivo Regulamento Interno, no que lhe é aplicável;
A leitura deste boletim informativo não substitui a leitura atenta do
Regulamento Interno e das Condições Específicas;
Transporte não incluído neste serviço;
As sessões de grupo no Apoio a Aprendizagens Específicas obrigam a
frequência dos alunos na mesma turma;
As sessões no domicílio carecem de orçamento prévio, calculado em
função da distância.

  Notas: 
 

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Individual Grupo-2 alunos Grupo-3 alunos

Conjunto de 8h

125€ 90€/aluno 75€/aluno

CASPAE, IPSS, Coimbra 
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Rua Infanta D.Maria, Edificio Teleférico, 
Loja 2, R/C 3030-330, Coimbra
Tel/Fax 239 705  529
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www.facebook.com/CASPAEIPSS

CONTACTOS

SEGURO

10€
(Pagamento único)

QUOTA DE
ASSOCIADO

15€
(Pagamento único)


