
A Escola Parque, a fim de apoiar os Responsáveis que 

precisam que seus filhos fiquem mais tempo na 

Escola, oferece a opção de Horário Integral para os 

alunos do Ensino Fundamental 1, da Unidade Gávea. 
 

O Horário Integral começa às 8h, na Sede do 455, e vai 

até às 12h55, de 2ª a 6ª feira. O horário regular inicia 

às 13h10, na Sede 483, até às 17h40. 
 

A Escola Parque ficará responsável pelo deslocamento 

diário dos alunos do Integral, entre as Unidades. 
 

Na grade de atividades proposta para o turno da 

manhã, os alunos terão a naturalização do Inglês por 

meio de jogos, artes, makers, culinária, 

sustentabilidade e brincadeiras. Poderão optar por 

Capoeira ou Dança, duas vezes por semana. Terão 

também momentos diários dedicados à realização dos 

trabalhos de casa.  

 

HORÁRIO E LOCAL: 

● Integral: 8h às 12h45 - Sede do  455 (Casarão) 

Rua Marquês de São Vicente, 455. 

● Regular: 13h10 às 17h40 - Sede do  483  

      Rua Marquês de São Vicente, 483. 
 

DESLOCAMENTO ENTRE UNIDADES: 

● O deslocamento é realizado a pé, com 

acompanhamento das equipes de Portaria, 

Inspetores, Professores e Coordenação do Horário 

Extenso. 

 

MATERIAL: 
● Kit de higiene bucal.  

● Capa de Chuva. 

● Muda de roupa, incluindo outra camiseta da 

Escola. 

 

LANCHE: 

● Sugerimos que os alunos tragam, de casa, lanche 

leve que não interfira no almoço. 

 

 

 

 

ALMOÇO: 

● O cardápio mensal do almoço fica disponível no 

site e no aplicativo da Escola. 

 

MATRÍCULA E PROCEDIMENTOS: 

● Serão disponibilizadas, no máximo, 20 vagas para o 

Horário Integral. 

● A matrícula deve ser feita na Secretaria Escolar, na 

Rua Marquês de São Vicente, 465. 

● Horário de funcionamento da Secretaria: 

2ª a 6ª feira, das 8h às 17h. 

 

VALORES: 
● Anuidade/2020 (*): R$ 47.226,55 

● Forma de Pagamento:  

1ª cota da Anuidade (*)(**):  R$ 1.590,55 

12 cotas de janeiro a dezembro/2020 (*): R$ 3.803,00 
 

*Os valores serão acrescidos de 5% de ISS. 
**Valor deduzido da anuidade de 2020. 
 

 

 

 

 

 

Siga a Escola Parque nas redes sociais: 

Instagram 

@escolaparqueoficial 

https://www.instagram.com/escolaparqueoficial/ 

 

Facebook 

facebook.com/escolaparqueoficial/   

 

 

 

 

Horário Integral – Unidade Gávea                        2020 

Fundamental 1 – 2º ao 5º ano 

https://www.instagram.com/escolaparqueoficial/?hl=pt-br
http://facebook.com/escolaparqueoficial/

