Ex.mo(a) Senhor(a)
Coordenador(a) de CQEP
Diretor(a) de Entidade promotora de
EFA

Pelo seu interesse e pertinência que o assunto pode merecer, somos, pelo presente, a
informar todas as entidades cuja missão é a Educação e Formação de Jovens e Adultos que
a ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS –
APRENDÊNCIAS, [ APEFA ], integra o conselho de Embaixadores do Museu Interativo

World of Discoveries e celebrou, com este, um acordo de parceria garantindo condições
vantajosas de ingresso.
Assim, embora exclusivas aos sócios da APEFA (inscrição de associado grátis e aberta a
todos os envolvidos em processos de EFA: entidades formadoras públicas e privadas,
formandos, formadores, professores, profissionais de EFA, TORVC, etc), partilhamos a
informação:
1. - Desconto imediato de 15% na bilheteira, sobre o preço de tabela geral, para todos
os associados da APEFA.
2. - Para famílias APEFA, ou seja, em que um dos membros da família é associado da
APEFA, temos também condições especiais: 36€ para 2 adultos e 2 crianças,
aplicando-se os 6€ por cada criança além deste rácio.
3. - Para grupos escolares, cujo professor/formador seja associado da APEFA o
preço por aluno é de 6€, ou seja, aplica-se o preço para Grupos Escolares.
4. - Grupos de professores / formadores, associados da APEFA, organizados em
número superior a 20 elementos, usufruem de preço por pessoa de 8€.
Para usufruir das vantagens deste acordo, é obrigatória a identificação com o
cartão de Associado da APEFA, gerado aquando da sua inscrição como sócio. Se, dele,
não é detentor, solicite uma 2ª via, através do seguinte endereço: info@apefa.org.

Para mais completa informação, tomamos a liberdade de apresentar a tabela
geral de preços de acesso ao World of Discoveries:
14€ (Adultos); 11€ (Seniores e Estudantes); 8€ (Crianças até aos 12 anos); Grátis
(Crianças até aos 3 anos); 6€ (Grupos Escolares)

Porto, 18 de julho de 2014
A Direção,
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