
                                               
 

 

Exmo.(a) Sr.(a) Encarregado(a) de Educação, 

  

O Agrupamento de Escolas de Miraflores e a Sopro dos Sonhos celebraram um protocolo, 

para o próximo ano letivo, para desenvolver a Componente de Apoio à Família (CTL) do 1.º 

ciclo na EBI de Miraflores (para os alunos do 3.º e do 4.º ano). 

        Todos os esclarecimentos bem como a ficha de inscrição podem ser pedidos para o 

nosso e-mail (soprosonhos@gmail.com) ou o contato 965 393 806. 

O valor da inscrição, a pagar no ato da mesma, é de 25,00€. Esta inclui a subscrição 

de um seguro (capitais mínimos legalmente garantido/deslocações incluídas). 

Informamos que os horários e as mensalidades serão os seguintes: 

 

PERÍODO DA TARDE – das 17h00 às 19h30 

 

MENSALIDADE SÓ TARDE (ATIVIDADES GRATUITAS INCLUÍDAS) 

Escalão A Escalão B Escalão C 

35€ 60€ 70€ 

CASO FREQUENTEM O PERÍODO DE FÉRIAS (07h30 às 19h30) 

Escalão A Escalão B Escalão C 

40€ 70€ 75€ 

  
                 

  No período da tarde, entre as 17h00m e as 19h30m, a Sopro dos Sonhos propõe a 

dinamização de atividades (gratuitas) que representam a complementaridade do processo 

educativo, como o acompanhamento à realização dos trabalhos de casa, conjuntamente com 

outras atividades: Escolinha de Futebol, Escolinha de Rugby, Ginástica, Hip-Hop, Banda de 

Música, Ballet. Existirá um número máximo de inscrições por atividade (2 atividades por 

criança).  
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Quadro exemplificativo 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

17h00 às 
18h15 

Apoio aos 
trabalhos 
de casa 

Apoio aos 
trabalhos 
de casa 

Apoio aos 
trabalhos de 

casa 

Apoio aos 
trabalhos 
de casa 

Brincar 

17h30 às 
18h30 

Escolinha 
de Futebol 

Hip-Hop 
Escolinha 

de Tagrugby 
Ballet Ginástica 

18h30 às 
19h30 Brincar Brincar Brincar Brincar Brincar 

* O presente quadro trata-se de um mero exemplo ao nível da distribuição diária de potenciais atividades, sendo o horário também 

exemplificativo.  

 

 

Todas as interrupções escolares serão efetuadas na EB1/JI Alto de Algés.  

A partir do dia 01 de setembro estaremos na EB1/JI Alto de Algés a desenvolver as 

atividades e a assegurar a Componente de Apoio à Família até ao início das aulas. As famílias 

interessadas poderão, a partir desse momento, deixar as crianças a nosso cargo. Terão ainda 

oportunidade de, presencialmente, conhecer o projeto, tirar dúvidas ou proceder à inscrição. 

No início do ano letivo, a Sopro dos Sonhos, irá realizar uma reunião de apresentação do 

projeto aos pais e encarregados de educação onde todos os esclarecimentos poderão ser 

prestados. 

Obrigado pela atenção. 

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 

SOPRO DOS SONHOS 

 


