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O NUMA da Escola Parque oferece uma complementação do
currículo pedagógico escolar, com aulas que atendem os diversos
interesses dos alunos, em horário alternativo ao curricular. Os
alunos e seus responsáveis podem escolher as atividades, de
acordo com seu interesse, grupo/série, e com o número de vagas
oferecidas.

NUMA
1º TURNO:
10h às 13h15

NUMA 2º TURNO:
17h50 às 19h

INÍCIO DAS AULAS:









07 de fevereiro, 6ª feira

ENTRADA E SAÍDA:
 Os alunos podem ser deixados, no platô, para se encaminhar
às atividades junto com professores e equipe do NUMA;
 Para descer com a equipe da Escola, os alunos precisam
chegar, ao platô, 10 minutos antes do início das atividades;
 Em caso de atraso, o responsável deve descer, com o aluno,
até o local em que acontece a atividade, no prédio da
Educação Infantil;
 1ª Descida: 9h55;
 2ª Descrida: 10h55;
 A saída dos alunos que fazem atividade à noite acontecerá em
sala, a partir das 18h50;
 Às 19h, os alunos, que ainda permanecerem na Escola, serão
encaminhados para o Platô, acompanhados pelo professor e
equipe do HE, onde serão entregues aos responsáveis.

UNIFORME:


O uso da camisa da Escola, ou do uniforme solicitado pelo
professor da atividade, é obrigatório.

MATERIAL:







Copo ou garrafinha para água;
Estojo com escova e pasta de dentes (para alunos que
almoçam na Escola);
Par de chinelos ou calçado tipo Crocs;
Muda de roupa, incluindo outra camiseta da Escola;
Repelente;
Capa de chuva.

ALMOÇO:




O cardápio mensal do almoço fica disponível no site da Escola;
As refeições da Escola Parque têm o acompanhamento direto
de Nutricionistas;
Todos os casos de restrição alimentar devem ser comunicados
à Coordenação.

LANCHE:


Os alunos que ficam para atividades das 18h devem trazer
lanche extra.

OBSERVAÇÕES:






É importante que o responsável permaneça na Escola, ou
disponível, durante o período de adaptação do aluno no
NUMA;
O processo de adaptação deve ser combinado com a Equipe
da Coordenação e Professores;
Durante as atividades do NUMA, para garantir o
aproveitamento, concentração e a relação dos alunos com o
grupo e os professores, os responsáveis devem aguardar no
Platô;
Todo o material deve ser marcado com o nome do aluno;
O material específico da atividade será solicitado pelo
professor;
Os alunos do NUMA terão higiene pessoal garantida pela
equipe, mas não tomarão banho na Escola, a menos que haja
necessidade específica;
Em caso de feriado, as aulas não serão repostas;
O NUMA dispõe de horários avulsos, para o caso da
permanência pontual do aluno na Escola, em atividades
marcadas na grade com a cor laranja. Nesse caso, uma
cobrança específica será lançada na ficha financeira do aluno;
O NUMA não garante atendimento de transporte escolar nos
horários de entrada e saída, por conta da variação da
demanda.

INSCRIÇÕES:














As inscrições e o agendamento de aulas devem ser feitos, por
e-mail, para hegavea.infantil@escolaparque.g12.br;
O vencimento das mensalidades é no dia 5 (cinco) de cada
mês;
As inscrições só serão concluídas mediante assinatura do
Termo de Adesão pelo responsável financeiro;
As turmas só serão formadas com um número mínimo de
alunos que varia de acordo com a estrutura necessária para
cada atividade;
Para cada atividade, existe um número máximo de alunos,
portanto, as inscrições serão feitas somente mediante a
existência de vagas;
Os alunos têm direito a fazer uma aula experimental por
atividade;
As aulas experimentais devem ser agendadas com a Equipe da
Coordenação do NUMA;
Mudanças de atividades, horários e/ou cancelamentos podem
ser realizados dias 01 e 15 de cada mês, e devem ser
comunicadas, antecipadamente, à Coordenação, por e-mail,
para hegavea.infantil@escolaparque.g12.br;
As atividades são cobradas, integralmente, nos meses de julho
e dezembro;
A cobrança do almoço é proporcional ao número de aulas, nos
meses de julho e dezembro.

Para mais informações sobre atividades do NUMA - Gávea,
acesse: https://escolaparque.g12.br/wp-

content/uploads/2019/05/G3-TardeEduca%C3%A7%C3%A3o-Infantil-G%C3%A1vea.pdf
Contatos: hegavea.infantil@escolaparque.g12.br / (21) 3528-4416
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Selecione as atividades pretendidas:
1º Turno

2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

10h às 11h

Espaço
Multiatividades
( )

Espaço
Multiatividades
( )

Espaço
Multiatividades
( )

Espaço
Multiatividades
( )

Espaço
Multiatividades
( )

Atletismo Kids ( )

Atletismo Kids ( )

Brincantes ( )

Brincantes ( )

Brincantes ( )

Brincantes ( )

Brincantes ( )

Costurando Histórias
( )

Capoeira ( )

Costurando Histórias
( )

Capoeira ( )

Yoga ( )

Balé da Vila ( )

Brincando com a
Música ( )

Balé da Vila ( )

Brincando com a
Música ( )

Musicalização ( )

Judô ( )

---

Judô ( )

---

Oficina de Arte ( )

11h às 12h15

---

Cultura Inglesa
Edify ( )

---

Cultura Inglesa
Edify ( )

---

12h (12h15) às
13h15

Almoço e Pósalmoço ( )

Almoço e Pósalmoço ( )

Almoço e Pósalmoço ( )

Almoço e Pósalmoço ( )

Almoço e Pósalmoço ( )

2º Turno

2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

17h50 às 18h

Lanche e troca de
roupa

Lanche e troca de
roupa

Lanche e troca de
roupa

Lanche e troca de
roupa

Lanche e troca de
roupa

Judô ( )

Judô ( )

Judô ( )

Judô ( )

Espaço
Multiatividades
( )

Capoeira ( )

Capoeira ( )

Capoeira ( )

Capoeira ( )

---

Balé da Vila ( )

Balé da Vila ( )

Balé da Vila ( )

Balé da Vila ( )

---

Futsal ( )

---

Futsal ( )

---

---

Pequenos
Construtores? ( )

---

Pequenos
Construtores? ( )

---

---

11h às 12h

18h às 18h50

Dúvidas e esclarecimentos, contatar a Coordenação do NUMA, pelo e-mail hegavea.infantil@escolaparque.g12.br, ou pelo
telefone (21) 3528-4416

NUMA – Núcleo de Movimento e Arte

2020

Gávea | GRUPO 3 Tarde

 ALMOÇO

1x na semana - R$ 99,00
2x na semana - R$ 198,00
3x na semana - R$ 297,00
4x na semana - R$ 396,00
5x na semana - R$ 495,00

 BRINCANTES – Equipe NUMA

1x na semana - R$ 104,00
2x na semana - R$ 202,00
3x na semana - R$ 300,00
4x na semana - R$ 396,00
5x na semana - R$ 490,00

 CULTURA INGLESA – Edify

2x na semana – R$ 432,00
(com material incluso)

 ESPAÇO MULTIATIVIDADES – Equipe NUMA

1x na semana – R$ 72,00
2x na semana – R$ 141,00
3x na semana – R$ 202,00
4x na semana – R$ 266,00
5x na semana – R$ 326,00

 HORÁRIO AVULSO – Equipe NUMA (apenas atividades marcadas
em laranja ou verde na grade)

1 hora - R$ 25,20













ATLETISMO KIDS – Stefano Pinheiro
BALÉ DA VILA – Manu Berardo e Equipe do Balé da Vila
BRINCANDO COM A MÚSICA – Rafael Gemal
CAPOEIRA – Equipe do Mestre Garrincha
COSTURANDO HISTÓRIAS – Daniela Fossaluza
FUTSAL – Paulo Cunha e Equipe
JUDÔ – Equipe Flávio Canto
MUSICALIZAÇÃO – Marcílio Figueiró
OFICINA DE ARTE – Márcia Quintela
PEQUENOS CONSTRUTORES – Ariana Barcellos e Jéssica
YOGA – Sílvia Figueira

Valores válidos para uma
mesma atividade:
1x na semana - R$ 230,00
2x na semana - R$ 314,00
3x na semana - R$ 398,00
4x na semana - R$ 482,00

Dúvidas e esclarecimentos, contatar a Coordenação do NUMA, pelo e-mail hegavea.infantil@escolaparque.g12.br, ou pelo
telefone (21) 3528-4416
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Preços da Lista
Verifique a frequência

Atividades Selecionadas

TOTAL:

Em caso de dúvida, entre em contato com a Coordenação, pelo e-mail hegavea.infantil@escolaparque.g12.br ,
ou pelo telefone (21)3528-4416.

QUADRO DE HORÁRIOS – HE 2020
ALUNO:
Horário

TURMA:
2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

( ) sim

( ) sim

( ) sim

( ) sim

( ) sim

10h às 11h
11h às 12h
ALMOÇO
18h às 18h50

Dúvidas
Dúvidas eeesclarecimentos,
esclarecimentos, contatar
contatar aaCoordenação
Coordenaçãodo
doNUMA,
NUMA,pelo
peloe-mail
e-mail hegavea.infantil@escolaparque.g12.br,
hegavea.infantil@escolaparque.g12.br, ou
oupelos
pelo
telefonestelefone
(21) 3528-4416
/
(21)
3528-4417
(21) 3528-4416

