
A Escola Parque, a fim de apoiar os Responsáveis que precisam que seus filhos fiquem por mais tempo na Escola,

oferece a opção de permanência em tempo integral, para os alunos de 2º ao 5º Ano do Ensino Fundamental, por

meio de um pacote de atividades do Núcleo de Movimento e Arte (NUMA).

As atividades do NUMA começam às 8h, na Unidade Gávea, na Rua Marquês de São Vicente, 455, e vão até às 12h50,

quando os alunos são conduzidos à sede do 483, pela Equipe NUMA, por professores e inspetores, para o início das

atividades do Horário Regular.

Para o pacote de tempo Integral, as famílias podem escolher, além das atividades em verde na Grade do NUMA,

3(três) atividades marcadas com a cor azul, sendo duas com frequência de 2 vezes por semana e uma com frequência

de uma vez por semana. Qualquer escolha diferente pode implicar alteração de valores.

Indicamos a todos os alunos, que permanecem em tempo integral, a escolha de 5 horários de Tutoria Pedagógica

para que os trabalhos de casa sejam realizados na Escola.

A proposta, para os alunos que permanecem na Escola, em tempo integral, compreende atividades orientadas com

base no livre brincar, jogos simbólicos, jogos colaborativos, suporte à realização dos trabalhos de casa, atividades

físicas, artísticas, culturais e almoço.

INÍCIO DAS AULAS:

Mesmo dia de início do Horário Regular

MATERIAL:
● Kit de higiene bucal

● 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.

● Faremos contato com a família quando a alimentação não corresponder à rotina.

MATRÍCULA:

● A matrícula deve ser realizada com a Equipe do NUMA, pelo e-mail numa.gavea@escolaparque.g12.br

VALORES:

● O pacote de atividades de tempo integral, com entrada às 8h e seleção de atividades como descrita acima,
tem o valor de R$ 1.803,00 mensais.

● O boleto do NUMA é separado do boleto da Escolaridade e vence no dia 05 de cada mês.
● As mensalidades são cobradas de fevereiro a dezembro.

https://docs.google.com/document/d/1xzsP_2JX22pW7Ip2iNRmxymKcgMrqEGR/edit?usp=sharing&ouid=109149846280428401018&rtpof=true&sd=true

