Informação aos Pais
“Sala de apoio ao estudo do CAF”
Com a finalidade de proporcionar mais tempo livre da criança com a família, e sem a
pressão e preocupação das crianças terem de fazer os trabalhos da escola demasiado tarde
quando chegam a casa, o CAF disponibiliza um espaço calmo e saudável que proporcione
às crianças a concentração necessária para a realização dos mesmos, nunca interferindo
no método de explicação do Professor, nem fazendo correção dos trabalhos.
O objetivo desta sala de apoio ao estudo será somente a de assegurar um espaço e tempo
onde o aluno poderá fazer os trabalhos de casa. A correção dos trabalhos ou
esclarecimento de dúvidas dos alunos terão de ser feitas pelo Encarregado de
Educação.
Sempre que possível, facilitamos também a realização dos trabalhos de grupo para
minimizar as dificuldades que as crianças têm em se encontrar fora da escola.
As crianças apenas irão frequentar a sala de estudo nos dias que tenham trabalhos de casa
passados pelo Professor, caso contrário irão frequentar a sala da ludoteca.
A sala de estudo vai funcionar de 2ª a 6ª feira, das 17h45 às 18h45.
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