A Escola Parque, a fim de apoiar os Responsáveis que precisam que seus filhos fiquem por mais tempo na Escola,
oferece a opção de Horário Integral, para os alunos da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental 1.
O período da manhã começa às 8h, na Unidade Gávea, na Rua Marquês de São Vicente, 355. Depois do almoço e
descanso, as crianças são entregues à Equipe do Horário Regular para o início das atividades do turno da tarde.
A proposta de trabalho, para os alunos do Horário Integral, compreende atividades orientadas com base no livre
brincar, jogos simbólicos, jogos colaborativos, suporte à realização dos trabalhos de casa, capoeira, atividade física e
almoço.
INÍCIO DAS AULAS:
● 07/02/2022, 2ª feira: Grupo 5 e 1º ano.
● 08/02/2022, 3ª feira: Grupos 3 e 4.
● 09/02/2022, 4ª feira: Grupos 1 e 2.
MATERIAL:
● Kit de higiene bucal
● kit de higiene para o banho (sabonete, xampu, condicionador e toalha).
● Muda de roupa, incluindo outra camiseta da Escola;
● Repelente e protetor solar, caso a criança necessite;
● Álcool em gel;
● Máscaras para trocas.
COLAÇÃO:
● Sugerimos que os alunos tragam, de casa, uma fruta ou um lanche leve para não interferir no almoço.
ALMOÇO:
● O cardápio mensal do almoço é elaborado por nutricionistas e fica disponível no site e no aplicativo da Escola.
● Do Grupo 1 ao Grupo 3, enviamos, diariamente, notícias sobre a alimentação da criança. Nos Grupos 4, 5 e 1º
ano, faremos contato quando a alimentação não corresponder à rotina.
MATRÍCULA:
● A matrícula deve ser realizada na Secretaria Escolar da Unidade Gávea ou por e-mail, para
gavea@escolaparque.g12.br.
● Horário de funcionamento da Secretaria: 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h.
VALORES:
● Anuidade/2022 (5x semana) : R$ 64.942,90
● Forma de Pagamento: 1ª cota da Anuidade (*): R$ 1.803,00
(*) Valor deduzido da anuidade de 2022 e o saldo dividido em 12 parcelas (janeiro a dezembro/2022).

