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Todos os anos, ao escolhermos as atividades extracurriculares a oferecer para um
novo ano letivo, procuramos oferecer um leque abrangente de atividades, dando
a possibilidade de cada aluno encontrar a que mais se adequa aos seus gostos e
necessidades. Teremos, como sempre, atividades artísticas, desportivas e de
desenvolvimento pessoal para enriquecer a vida dos nossos alunos. Nesta
brochura juntámos toda a informação necessária para que possam conhecer,
escolher e inscrever os vossos filhos nas atividades para o ano letivo de 2020-21
mas, se tiverem alguma dúvida, podem sempre entrar em contacto comigo por
email (extracurriculars@park-is.com) ou por telefone (+351 213026318). Obrigada
e bom ano!

Every year, when selecting the extracurricular activities for the new school year, we
try to offer a broader range of activities, giving the opportunity for each student to
find the most suitable one for their taste and needs. As in previous years, we have
artistic, sports and personal development activities to enrich the lives of our
students.In this booklet we gathered all the necessary information so that you can
get to know, choose and enrol your children in the 2020-21 school year activities.
However, if you have any questions, you can always contact me via email
(extracurriculars@park-is.com) or phone (+351 213026318).Thank you and have a
great year!

MARTA LINO
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LER O REGULAMENTO
READ THE REGULATION

ESTUDAR AS OPÕES
STUDY YOUR OPTIONS

PREENCHER O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
FILL IN THE ENROLMENT FORM

AGUARDAR PELO EMAIL DE CONFIRMAÇÃO
WAIT FOR THE CONFIRMATION EMAIL

CONFIRMAR AS LISTAGENS NO COLÉGIO
CHECK THE LISTINGS AT SCHOOL

O QUE FAZER AGORA? | WHAT TO DO NEXT?
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REGULAMENTO

REGULATION
No PaRK International School existem atividades extracurriculares disponíveis fora
do horário letivo, sujeitas a um número mínimo e máximo de inscrições. Todas as
atividades têm vagas limitadas e são atribuídas por ordem de inscrição. 

Os alunos que se tenham inscrito no ano letivo de 2019-20, têm prioridade na
vaga se responderem até dia 5 de setembro. Após essa data são considerados
novas inscrições. 

As inscrições para as atividades extracurriculares fazem-se exclusivamente através
do preenchimento DESTE formulário, entre os dias 15 de agosto e 17 de
setembro. Após este período, as inscrições encerram e apenas são confirmadas as
atividades que atingirem os números mínimos. Os alunos que não conseguirem
vaga na atividade pretendida serão contactados, por email ou telefone, até 21 de
setembro. Nessa altura, poderão optar por alguma das atividades disponíveis que
tenham vaga. 

Novas inscrições podem ser feitas mensalmente a partir de 12 de outubro, por
email (extracurriculars@park-is.com), e serão analisadas individualmente pelo
colégio. Garantimos uma resposta num prazo máximo de 5 dias úteis. 

Os responsáveis pelas diversas atividades estão disponíveis para esclarecimentos
adicionais aos pais, através dos emails disponibilizados neste documento. Os
contactos dos pais serão cedidos aos professores das atividades em que
inscrevam os seus filhos, para qualquer comunicação necessária. 

Até 25 de setembro serão afixadas, no colégio, as listas com os alunos inscritos.
Nessa altura, caso seja necessário, será solicitada aos pais o preenchimento de
informação adicional específica. 

As atividades decorrem de 1 de outubro a 30 de junho; são suspensas nas
interrupções letivas (Half term, Natal, Carnaval e Páscoa). A inscrição numa
atividade pressupõe a frequência minima de um periodo escolar. Os
cancelamentos só são aceites quando feitos por email (extracurriculars@park-
is.com), até 15 dias antes do final do trimestre. 

O pagamento é faturado trimestralmente e no início do mesmo. Nos meses da
interrupção letiva do Natal e da Páscoa, será apenas cobrada meia da
mensalidade, com exceção das atividades devidamente assinaladas. 
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REGULAMENTO

REGULATION
As aulas canceladas nos dias de fecho do colégio, feriados municipais e devido a
condições climatéricas adversas, não são substituídas nem dão direito a redução
da mensalidade. Sempre que haja passeios que coincidam com o horário da
atividade extracurricular, por norma estas últimas não são compensadas, no
entanto esta será uma situação a evitar. No caso da sua ocorrência cabe aos
Pais/Encarregados de Educação decidir em que atividade querem que o seu
filho/a participe. Na impossibilidade de serem compensadas, sempre que o
parceiro falte a uma ou mais aulas, será gerado um crédito ao aluno e, no final de
cada período, far-se-á um acerto na mensalidade. 

As crianças inscritas nas atividades extracurriculares, não pagam prolongamento
até quinze minutos depois do final da atividade. Irmãos não inscritos nas
atividades não estão isentos do pagamento de prolongamento. Sempre que as
crianças tenham que faltar a uma aula, os Pais/Encarregado de Educação devem
avisar a assistente do colégio e as extracurriculares por email
(extracurriculars@park-is.com) até às 12:00 do próprio dia. Sem esta informação, o
colégio encaminhará as crianças às respetivas atividades. As faltas não dão direito
a compensações, nem acerto de mensalidades. O transporte do colégio para as
diferentes atividades externas (fora do Campus de Alfragide), é um serviço
complementar e opcional, que tem o custo mensal de 25€, para uma saída
semanal e é pago de outubro a junho (inclusive). Nas interrupções letivas do Natal
e da Páscoa não há serviço de transporte e nesses meses será cobrada meia
mensalidade. Este serviço requer inscrição prévia, a sua confirmação está sujeita
ao cumprimento de números mínimos e máximos e obriga a uma permanência
anual.

O PaRK IS assegura a troca de roupa das crianças e o transporte de ida para as
diversas atividades fora do colégio; à chegada aos respetivos locais às crianças são
entregues aos responsáveis pelas atividades. Nesse momento cessa a
responsabilidade do PaRK IS sobre as crianças – os pais são responsáveis por ir
buscar as crianças, no final da atividade.

A equipa do PaRK IS ajuda as crianças a equiparem-se para as atividades até ao 4º
Ano. A partir do Grade 5 as crianças são encaminhadas para a atividade, mas
devem equipar-se autonomamente. Todos os   alunos são responsáveis pela sua
própria roupa, pelo que é obrigatório que todas estejam devidamente
identificadas. No final do ano serão feitas apresentações/aulas abertas de cada
atividade; Uma vez por período, sempre que previamente solicitado e autorizado,
os pais poderão assistir a uma aula, bastando para isso enviar um email para
extracurriculars@park-is.com.
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REGULAMENTO

REGULATION
Este ano letivo, tendo em conta o panorama desafiante e incerto que vivemos,
vimos alertar que estamos dependentes das orientações do Governo, no que se
refere ao encerramento e reabertura dos colégios e por isso  pedimos que leiam o
documento com as Diretivas de Funcionamento para setembro de 2020 do PaRK
IS.
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REGULAMENTO

REGULATION
Park International School offers extracurricular activities which take place after
school (they are subject to a minimum and maximum number of participants). All
activities have limited vacancies and registrations will be on a first come first serve
basis. 

Students who were previously registered in the academic year 2019-20, have
priority in the vacancy if they answer by September 5, after that date they will be
considered as new students. 

To register your child in any of the extracurricular activities it is mandatory to fill in
THIS form from August 15 to September 17. After this deadline registrations will
no longer be accepted and only those activities that have reached the minimum
number of participants will be confirmed to take place. Only those students that
did not get a vacancy will be contacted by email or phone by September 21 where
they can choose from any of the other activities that offer vacancies. 

From October 12, new registrations may be requested on a monthly basis. These
requests should be made by email (extracurriculars@park-is.com) and will be
individually considered and analysed by the school. We will guarantee a reply
within a maximum of 5 working days. 

Each activity instructor is available to be contacted by Parent/Guardian to clarify
any further doubts, please take note of the emails you find in this document. Each
instructor will be given the emails of the respective child’s Parent/Guardian
registered for their activity to facilitate communication. 

By September 25 the lists of students assigned for each activity will be posted in
each school. Parent/Guardian may be contacted at this time, if necessary, to fill in
any additional information. Activities will take place from October 1 to June 30
although they are suspended during term breaks (Hal term, Christmas, Carnival
and Easter). The enrollment in an activity assumes the minimum frequency of a
school term. Cancellations are only accepted by email (extracurriculars@park-
is.com) up to 15 days before the end of the school term. The invoice will be sent at
the beginning of each term. 

During the Christmas and Easter break months, only half of the monthly fee will be
charged, with the exception of the activities that take place from October to June
without any breaks. 
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REGULAMENTO

REGULATION
Classes that are cancelled due to school closure, local/public holidays, bad weather
conditions or field trips are not replaced nor deducted from the monthly fee. If the
activity provider/partner cancels one or more lessons, a credit will be issued to the
student which will then be deducted from the monthly fee. Students  attending
extracurricular activities, do not pay the extension period for the first 15 minutes
after ending the activity.

Whenever a student misses a lesson, the Parent/Guardian must inform both the
school assistant and the extracurricular department by email
(extracurriculars@park-is.com) by 12:00 pm on the same day. If not informed
otherwise, the school will follow the regular routine and send the student to the
scheduled activity. Absences are not entitled to any compensation or fee
adjustments.

Transportation from the school to any of the external activities (outside the school
Campus) is a complementary and optional service that has a fixed fee of 25€
month, if used once a week, charged from October to June (inclusive). During end
of term breaks (Christmas and Easter) the transportation service is suspended and
only half the monthly fee will be charged. This service requires a previous
enrolment, and confirmation depends on minimum and maximum numbers and
an annual payment.

PaRK IS team will help children up to Grade 4 to equip themselves for the
activities. From Grade 5 onward students will be called to the activities and are
responsible to dress themselves autonomously. Each student is responsible for
their own clothes and materials. It is mandatory that all clothing and materials are
properly identified.

At the end of the school year, each activity will have a presentation or an open
class for parents to assist. Once a term, whenever requested and authorised in
advance (extracurriculars@park-is.com), parents can attend a class.

This coming school year, to   guarantee health and safety for everyone for
September 2020 while guaranteeing a high quality of education, different
scenarios have been planned - Reopening Plans September 2020-21 - that can be
implemented taking into account the pandemic evolution and the guidelines that
have been and would be communicated. PaRK IS is prepared to put in place any
scenario, which will be shared with the PaRK IS community as soon as more
defined guidelines are communicated by the Ministry of Health.
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É um projecto de ARTE-Educação que tem como principal objectivo contribuir para
a educação artística e sensibilidade da criança. O projecto é concebido e orientado
por duas artistas plásticas que se juntaram para pensar em oficinas de expressão
plástica onde as crianças têm oportunidade de criar como verdadeiros artistas!
Conheçam o programa completo para o próximo ano no SITE. Sigam os trabalhos
que fazemos no Instagram ou Facebook.

It is an ART-Education project which aims to contribute to the child’s artistic
education and sensitivity.Through creative, original and transversal activities, the
child dives deep into the universe of arts (arts and crafts, music, and performance)
growing happier, more structured and creative.The project is conceived and
guided by two artists, who’ve come together to develop artistic expression
workshops where children have the opportunity to create like real artists! Get to
know our complete programme for the next school year in our SITE. Follow us on
Instagram ou Facebook.

ARTES VISUAIS

VISUAL ARTS

A Porta Amarela

Joana Ratão / Irina Verde 
Colégio | School
3-5 Anos: 3ªf 16h15 |3-5 Years Old: Tue | 4:15 pm
1ºAno+: 3ªf 17h |Grade 1 & above: Tue | 5 pm

42,50€

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição|Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Equipamento | Equipment

3 Anos - 4.º Ano
3 Year Olds - Grade 4

Bibe mangas comprida | Long sleeve apron 
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A Dança Criativa, para alunos de 3, 4 e 5 anos, representa uma iniciação à dança
clássica, de forma a preparar as crianças para esta técnica de dança tão específica,
através do ensino da postura, disciplina muscular, posições básicas de pés e
braços, coordenação, flexibilidade e orientação espacial, utilizando já vocabulário
específico. Através de exercícios lúdicos, desenvolve-se a imaginação, criatividade
e desinibição pessoal, potenciando a expressão corporal como meio de
comunicação.

The 3-5 year old Creative Dance course begins to build a foundation for classical
ballet dance, where students will learn about posture, muscular discipline, basic
positions for feet and arms, coordination, flexibility, spatial orientation, and
specific dance vocabulary. Through creative exercises, students will develop their
imagination and personal creativity, enhancing body expression as a means of
communication.

ARTES PERFORMATIVAS

PERFORMATIVE ARTS

Dança Criativa | Criative Dance

Núcleo de Dança Joana Aires

Colégio | School

3 Anos: 5ªf 16h15 |3 Years Old: Thu 4:15 pm

4 Anos: 5ªf 17h |4 Years Old: Thu 5 pm

5 Anos: 6ªf  16h30 |5 Years Old: Fri 4:30 pm

a confirmar em setembro | to be confirmed in Sept.

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição|Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Equipamento | Equipment

3 Anos - 5 Anos
3 Year Olds - 5 Year Olds
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Ballet, para alunos a partir do 1.º Ano. Nestas idades as crianças já têm maior
noção e controlo corporal, já serão realizados exercícios na barra e no centro,
sendo desenvolvida a técnica clássica, fortalecendo a musculatura das pernas, a
postura do corpo e a coordenação motora, trabalhando também o
desenvolvimento coreográfico, tendo sempre presente a importância do
progresso artístico e criativo de cada criança.

Ballet, for students from Grade 1 and above, approaches the fundamentals of
ballet dance technique. At an age when students have stronger body perception
and control, this class will introduce them to barre work and center exercises
helping them develop their classical dance technique and strengthen leg muscles,
body posture, and motor skills. Students will also learn choreography and enhance
their creativity and artistic abilities.

ARTES PERFORMATIVAS

PERFORMATIVE ARTS

Ballet

Núcleo de Dança Joana Aires

Colégio | School

1.º- 4.ºAno: 3ªf 16h30 |Grades 1-4: Tue 4:30 pm

Grades 5 -11: 3ªf 17h15 |Grades 5 -11: Tue 5:15 pm

15€/ano | 15€/year

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição|Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Equipamento | Equipment

1º Ano - Grade 11
Grade 1 - Grade 11

38€

a confirmar em setembro | to be confirmed in Sept.
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5 Anos- Grade 11
5 Year Olds - Grade 11

O Hip Hop trata-se de um estilo urbano, que tem como linhas orientadoras a
expressão corporal e a música, onde o sentido rítmico é trabalhado ao pormenor.
É uma forma de expressão muito completa que trabalha o corpo a nível cardio-
respiratório e muscular, bem como a mente. Ao longo das aulas será desenvolvida
a coordenação, a noção rítmica, criatividade e auto-confiança, concentração e
resistência, noção espacial e memorização coreográfica, sendo realizadas
composições coreográficas adaptadas às idades.

Full of dynamics and musicality, Hip Hop, is an urban style, with body expression
and music as guidelines, where the rhythmic sense is worked in detail. It is a very
complete form of expression, working the body at the cardio-respiratory and
muscular level as well as the mind. In these classes they will develop coordination,
rhythm,creativity and self-confidence, concentration, spatial orientation and
choreographic memorisation; performing choreographic compositions adapted to
all ages.

ARTES PERFORMATIVAS

PERFORMATIVE ARTS

Hip Hop

Núcleo de Dança Joana Aires

Colégio | School

5 Anos - 4.ºAno: 2ªf 16h30 |5 YO - Grade 4: Mon 4:30 pm

Grades 5 -11: 2ªf 17h30 |Grades 5 -11: Mon 5:30 pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição|Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Equipamento | Equipment

15€/ano | 15€/year

38€

a confirmar em setembro | to be confirmed in Sept.
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A Dança Contemporânea pretende romper com os moldes rígidos da dança
clássica, proporcionando ao executante uma maior liberdade de movimento e de
expressão. Caracterizado por movimentos mais fluidos e orgânicos, é um estilo
que concede espaço à individualidade de cada intérprete, permitindo a
transmissão de ideias, conceitos e sentimentos. Nestas aulas, será desenvolvido o
alinhamento do corpo, efeito da gravidade nos movimentos, a coordenação, a
flexibilidade, a expressão corporal, a segurança de si mesmo e a criatividade.

Contemporary dance aims to break with the rigid molds of classical dance, giving
the performer greater freedom of movement and expression. Characterized by
fluid and organic movements, it is a style that gives space to the individuality of
each performer, allowing the transmission of ideas, concepts and feelings. In these
classes, we will develop concepts about body alignment, the effect of gravity on
movement, coordination, flexibility, body expression, the security of oneself,
creativity and choreographic development.

ARTES PERFORMATIVAS

PERFORMATIVE ARTS

Contemporâneo Lyrical | Contemporary Lyrical

15€/ano | 15€/year

Núcleo de Dança Joana Aires

Colégio | School

Grade 5 - 11: 6ªf 17h30 |Grades 5 -11: Fri 5:30 pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição|Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Equipamento | Equipment

Grade 5- Grade 11
Grade 5 - Grade 11

38€

a confirmar em setembro | to be confirmed in Sept.
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5 Anos - Grade 11
5 Year Olds - Grade 11

O Jiu Jitsu têm como objetivo, melhorar a concentração, a autoestima, a disciplina
e a saúde com total segurança. Muito mais do que apenas golpes e posições
marciais, as crianças aprendem, na prática, a competir com honestidade, a serem
humildes, reconhecendo os erros e acertos, a cair, levantar e recomeçar e
desfrutar das amizades dos colegas.

Jiu Jitsu classes for children aim to improve concentration, provide self-esteem,
discipline and health with total safety. Much more than just martial techniques,
this modality seeks to strengthen the character, and enable the child to grow with
moral principles already formed. Children learn in practice to compete with
honesty, to be humble, to recognize mistakes and successes, to fall, to rise and
start again and to enjoy the friendships of their colleagues.

ARTES MARCIAIS

MARTIAL ARTS

Jiu Jitsu

15€/ano | 15€/year

Academia 3 Continentes

Academia 3 Continentes

5 Anos - Grade 11: 3ªf  e/ou 5ªf 17h15

5 Yearl Olds - Grade 11: Tue and/or Thu 5:15 pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição|Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Equipamento | Equipment

35€/1x | 45€/2x

Kimono de Jiu Jitsu (comprado na Academia)
 Jiu Jitsu Kimono (bought at the Academy)
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Os exercícios de Judo são usados para desenvolver a confiança, a coordenação
motora e a condição física. Existem objetivos individuais de forma a desenvolver a
auto estima e a concentração. O Judo encoraja o respeito pelos outros e obriga à
disciplina, ao mesmo tempo que ajuda as crianças a terem uma melhor noção do
seu próprio corpo.

Judo exercises are designed to develop confidence, coordination and physical
motion. The practice involves individual objectives in order to develop self-esteem
and concentration. It also promotes the respect for others requiring, at the same
time, the discipline to help children have a better sense of understanding of their
own body.

ARTES MARCIAIS

MARTIAL ARTS

Judo - Indisp. |Not Available

15€/ano | 15€/year

João Borges das Neves

Colégio | School

3-5 Anos: 5ªf 16h15|3-5 Year Olds: Thu 4:15 pm

1.º- 4.º Ano: 5ªf 17h00|Grades 1-4: Thu 5 pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição|Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Equipamento | Equipment

5 Anos - Grade 11
5 Year Olds - Grade 11

40€

Kimono de Judo (comprado na Decatlon) | Judo Kimono
(bought at Decatlon)
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O Taekwondo é uma arte marcial baseada na defesa pessoal, onde o treino é
direcionado não para o praticante se tornar melhor que os outros, mas sim
melhor do que era. A sua prática desde uma idade precoce permite o
desenvolvimento e treino das capacidades motoras de cada criança, favorece e
desenvolve a formação de características psicológicas e mentais fundamentais
para o equilíbrio da personalidade, não só a nível interior mas também nas
relações familiares, escolares e entre pares. 
Existem dois níveis distintos, adaptados às diferentes idades: Tigers - destinado
aos alunos das salas dos 3 aos 5 Anos; Kids - para crianças a frequentar do 1.º ao
4.º Ano.

Taekwondo is a traditional Korean martial art, based on self-defence, where the
training is focused not for the practitioner to become better than others, but
rather to surpass themselves. Its practice from an early age allows the
development and training of children’s motor skills, promoting the development of
psychological and mental characteristics, key to the balance of their personality,
not only on a personal level but also in the relationships with family, school and
peers. There are two distinct levels, adapted to different ages: Tigers - intended for
children attending from 3 to 5 Year Olds; Kids - for children attending from Grade
1 to 4.

ARTES MARCIAIS

MARTIAL ARTS

Taekwondo

3 Anos - Grade 11
3 Year Olds - Grade 11
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Destinada a crianças dos 3 aos 5 Anos, é especialmente concebido para
desenvolver as suas capacidades sociais e formativas servindo, também, como um
reforço das diretrizes educacionais transmitidas pelos pais (respeito, lealdade,
autocontrolo, etc.). O ensino é transmitido num misto entre brincadeira e
aprendizagem.

Designed for children from 3 to 5 Years Old, specially aimed at the development of
their social and training skills serving as well as a reinforcement of educational
guidelines that are passed on by their parents (respect, loyalty, self-control, etc.).
Teaching is conducted by mixing playing and learning.

ARTES MARCIAIS

MARTIAL ARTS

Taekwondo - Tigers

15€/ano | 15€/year

STAT Artes Marciais

Colégio | School

3 Anos: 3ªf 16h30|3 Year Olds: Tue 4:30 pm

4 Anos: 3ªf 17h00|4 Year Olds: Tue 5 pm

5 Anos: 2ªf 16h30|5 Year Olds: Mon 4:30 pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição|Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Equipamento | Equipment

3 Anos - 5 Anos
3 Year Olds - 5 Year Olds

40€

Dobok (comprado na STAT) | Dobok (bought at STAT)
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A categoria Kids, destinada a crianças a partir do 1.º Ano é especialmente
concebida para acompanhar o desenvolvimento sustentado das crianças,
interligando as necessidades educacionais da idade com o crescimento físico.
Aqui, procuramos a premiação ativa dos alunos, ensinamos conceitos de vitória
pessoal, de liderança e de proatividade, reforçamos a autoconfiança, ensinamos a
importância de definir objetivos de curto, médio e longo prazo.

The Kids category, aimed at children from Grade 1, is specially designed to
accompany children's sustained development, linking the educational needs of the
age with physical growth. We focus on actively awarding students by teaching
concepts such as personal victory, leadership and proactivity; we strengthen self-
confidence and teach the importance of defining short, medium and long-term
goals.

ARTES MARCIAIS

MARTIAL ARTS

Taekwondo - Kids

15€/ano | 15€/year

STAT Artes Marciais

Colégio | School

1.º - 4.º Ano: 2ªf  e 4ªf 17h15|Grade 1-4: Mon & Wed 5:15 pm

Grades 5-11 : 2ªf  e 4ªf 18h00|Grades 5-11: Mon & Wed 6 pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição|Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Equipamento | Equipment

1.º Ano - Grade 11
Grade 1 - Grade 11

55€

Dobok (comprado na STAT) | Dobok (bought at STAT)
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Bruno Soares

Colégio | School 

Parceiro | Partner

Local | Place

Inscrição | Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

DESPORTOS DE EQUIPA

TEAM SPORTS

O basquetebol tem como principal missão, criar o gosto e a satisfação pela prática
desportiva. O processo de ensino do jogo e os seus princípios subjacentes são
também das nossas prioridades por promoverem o desenvolvimento de
competências sociais, fomentam a auto-estima e a confiança dos nossos
atletas.Estimulamos ainda a participação na vertente competitiva federada, que
será estruturada de acordo com as competições da Associação de Basquetebol de
Lisboa, Federação Portuguesa de Basquetebol, como com jogos particulares,
torneios, entre outros.

PaRK International School offers basketball as a sport, with the main mission of
creating an enjoyable experience and satisfaction through sport activity. The game
teaching process and its underlying principles are also our priorities as well as
other factors, promoting social skills’ development and fostering our athletes’ self-
esteem and confidence. We encourage a federated participation in a competitive
way. This federated dimension will be structured according to the Lisbon
Basketball Association and Portuguese Basketball Federation competitions, private
games, tournaments, among others.

Basquetebol | Basketball

4 Anos - Grade 11
4 Year Olds - Grade 11

15€/ano | 15€/year

38€ (1x ) / 47€ (2x) / 56€ (3x)
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5 Anos: 4ªf 16h30
5 Year Olds: Wed 4:30 pm

1.º- 2.º Ano: 3ªf 16h15 e/ou 5ªf 16h15
Grades 1-2: Tue 4:15 pm and/or Thu at 4:15 pm

3.º- 4.º Ano: 3ªf e 5ªf 16h15
Grades 3-4: Tue and Thu at 4:15 pm

Grades 5-6: 3ªf e 5ªf 16h15
Grades 5-6: Tue and Thu at 4:15 pm

Grades 7-8: 2ªf ,4ºf e 6ªf 16h00|
Grades 7-8: Mon, Wed & Fri at 4:00 pm

Grades 9-10: 2ªf ,4ºf e 6ªf 16h00|
Grades 9-10: Mon, Wed & Fri at 4:00 pm

Grade 11: 2ªf ,4ºf e 6ªf 16h00|
Grade 11: Mon, Wed & Fri at 4:00 pm

Horário | Schedule

Equipamento | Equipment

DESPORTOS DE EQUIPA

TEAM SPORTS

Basquetebol | Basketball (cont.)

5 Anos - Grade 11
5 Year Olds - Grade 11

Equipamento PaRK IS (obrigatório a partir do 1.º Ano; pode
encomendar AQUI) 
PaRK IS Sports Uniform (mandatory from Grade 1; available
to order HERE)
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Pedro Silva

Colégio | School 

Parceiro | Partner

Local | Place

Inscrição | Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

DESPORTOS DE EQUIPA

TEAM SPORTS

O treino, a aprendizagem das técnicas e o aperfeiçoamento tático permitem aos
praticantes uma natural evolução na modalidade. Existem 4 escalões diferentes
consoante a faixa etária e nível e os treinos são feitos em campo descoberto. Esta
atividade decorre independentemente das condições climatéricas. Durante o ano
são organizados convívios com equipas de outros clubes, em datas a definir pelo
professor responsável pela atividade.

Training, learning technical and tactical techniques allows practitioners a natural
evolution in sports.There are different levels depending on the age and level.
These group divisions will be made by the teacher in charge of the activity at the
beginning of the school year.The activity will take place in the outdoor field at 
 Alfragide Campus. Please note this activity will take place regardless of weather
conditions. PaRK IS encourages the participation in a competitive way, in private
games and tournaments with other teams. The dates will be set in the beginning
of the school year.

Futebol | Football

4 Anos - Grade 6
4 Year Olds - Grade 6

15€/ano | 15€/year

38€ (1x ) / 47€ (2x) 
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4 Anos: 5ªf 16h30
4 Year Olds: Thu 4:30 pm

5 Anos: 3ªf 16h30
5 Year Olds: Tue 4:30 pm

1.º- 2.º Ano: 3ªf 16h30 
Grades 1-2: Tue at 4:30 pm

3.º-4.º Ano: 4ªf 17h00
Grades 3-4: Wed at 5 pm 

5.º-6.º Ano: 6ªf 16h30
Grades 5-6: Fri at 4:30 pm

Horário | Schedule

Equipamento | Equipment

DESPORTOS DE EQUIPA

TEAM SPORTS

Futebol | Football (cont.)

3 Anos - Grade 6
3 Year Olds - Grade 6

Equipamento PaRK IS (obrigatório a partir do Grade 1; pode
encomendar AQUI) 
PaRK IS Sports Uniform (mandatory from Grade 1; available
to order HERE)
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O PaRK International School oferece o voleibol como modalidade, tendo como
principal missão, criar o gosto e a satisfação pela prática desportiva. Na
extracurricular de voleibol, estimulamos a participação na vertente competitiva
federada. Esta dimensão federada, será estruturada de acordo com as
competições da Associação de Voleibol de Lisboa, Federação Portuguesa de
Voleibol, como com jogos particulares, torneios, entre outros.

PaRK International School offers volleyball as a sport, which main mission is to
create an enjoyable experience and satisfaction through sport activity. We also
encourage a federated participation in a competitive way. This federated
dimension will be structured according to the Lisbon Volleyball Association and
Portuguese Volleyball Federation competitions, private games, tournaments,
among others.

DESPORTOS DE EQUIPA

TEAM SPORTS

Voleibol | Volleyball - Indisp. |Not Available

15€/ano | 15€/year

Bruno Soares

Colégio | School

4.º Ano: 2ªf  e/ou 4ªf 17h15|Grade 4: Mon & Wed 5:15 pm

Grade 5-11: 2ªf e 4ªf 17h15|Grade 5-11: Mon & Wed 5:15 pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição|Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Equipamento | Equipment

4.º Ano - Grade 11
Grade 4 - Grade 11

38€ (1x ) / 47€ (2x)

Equipamento PaRK IS (obrigatório a partir do Grade 1;
pode encomendar AQUI) 
PaRK IS Sports Uniform (mandatory from Grade 1;
available to order HERE)
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O KickFit é um treino para queimar calorias e tonificar o corpo através da
combinação do treino intervalado de alta intensidade e técnicas de kickboxing.
Este treino é o workout ideal para quem quiser ficar em forma.

KickFit is a workout to burn calories and tone up the body through a combination
of high intensity interval training and kickboxing techniques. This training is the
ideal workout for those who want to stay in shape.

DESPORTOS INDIVIDUAIS

INDIVIDUAL SPORTS

KickFit - Indisp. |Not Available

15€/ano | 15€/year

STAT ARTES MARCIAIS

Colégio | School

Grades 7-11: 2ªf 16h30|Grades 7-11: Mon 4:30 pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição|Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Equipamento | Equipment

Grade 7 - Grade 11
Grade 7 - Grade 11

38€ 

Kit KickFit -Luvas corda de saltar e elástico e t-shirt 
(comprado exclusivamente na STAT) 
Kit KickFit - Punching Gloves, rope, elastic and t-shirt
(must be purchased at STAT)
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Krav Maga é o treino de Defesa Pessoal por excelência. Neste treino, os alunos
aprenderão técnicas de ataque, de defesa, defesas pessoais com cenários reais e
estarão sempre a testar os seus limites perante a fadiga, a necessidade de
adaptação e o stress de um cenário real. O treino é fisicamente exigente para
garantir que os alunos se sentem tão fortes e confiantes como aparentam.

Krav Maga is the self-defense training for excellence. In this practice, students will
learn techniques of attack, defense, personal defenses with real-world scenarios
and are always testing their limits before the fatigue, the need for adaptation and
stress of a real scenario. The training is physically demanding to ensure that
students feel as strong and confident as they look.

DESPORTOS INDIVIDUAIS

INDIVIDUAL SPORTS

Krav Maga - Indisp. |Not Available

15€/ano | 15€/year

STAT ARTES MARCIAIS

Colégio | School

Grades 7-11: 4ªf 16h30|Grades 7-11: Wed 4:30 pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição|Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Equipamento | Equipment

Grade 7 - Grade 11
Grade 7 - Grade 11

38€ 

Kit KickFit -Luvas corda de saltar e elástico e t-shirt 
(comprado exclusivamente na STAT) 
Kit KickFit - Punching Gloves, rope, elastic and t-shirt
(must be purchased at STAT)
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O PaRK IS e o ginásio O Espaço mantêm a parceria na área da atividade física
infantil. O MiniGym é uma aula mista de ginástica infantil, que tem como objetivos
o desenvolvimento de várias capacidades físicas como a coordenação motora, a
flexibilidade, o equilíbrio, a força, a velocidade, a noção corporal e espaço-
temporal e, também, a aprendizagem de várias habilidades gímnicas básicas para
um futuro na área da ginástica. Os alunos inscritos poderão participar em todos
os eventos que O Espaço organiza para as suas classes.

PaRK IS and O Espaço gym have a partnership in the area of physical activity for
children. MiniGym is a mixed class of children's gymnastics, which aims to develop
several physical abilities such as coordination, flexibility, balance, strength, speed,
body notion and spatial-temporal skills, learning as well different basic gymnastics
skills for a future in the field of gymnastics. Enrolled students may participate in all
the events organized by O Espaço.

DESPORTOS INDIVIDUAIS

INDIVIDUAL SPORTS

MiniGym

15€/ano | 15€/year

O ESPAÇO

Colégio | School

3-5 Anos: 4ªf 16h30|3-5 Year Olds: Wed 4:30 pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição|Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Equipamento | Equipment

40€ 

Equipamento de Educação Física do PaRK IS
PaRK IS Physical Education Uniform

3 Anos - 5 Anos
3 Year Olds - 5 Year Olds
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O PaRK IS e o ginásio O Espaço mantêm a parceria na área da atividade física. O
Acrotramp é   uma classe mista de Ginástica, que inclui exercícios de solo, de
ginástica acrobática e saltos de mini-trampolim. As aulas terão lugar no ginásio do
colégio. Os alunos inscritos poderão participar em todos os eventos que O Espaço
organiza para as suas classes.

PaRK IS and O Espaço gym have a partnership in the area of physical activity.
Mixed Gymnastics class, that includes Floor Skills, Acrobatic Gymnastics skills and
Trampoline jumps. Classes will be held in the school gym. Enrolled students may
participate in all the events organized by O Espaço gym for its classes.

DESPORTOS INDIVIDUAIS

INDIVIDUAL SPORTS

AcroTramp

15€/ano | 15€/year

O ESPAÇO

Colégio | School

1.º Ano - 4.ºAno: 6ªf 16h30

Grades 1-4: Fri 4.30pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição|Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Equipamento | Equipment

40€ 

Equipamento de Educação Física do PaRK IS
PaRK IS Physical Education Uniform

1.ºAno - 4.º Ano
Grade 1 - Grade 4
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No seguimento da nossa parceria com o ginásio O Espaço, este próximo ano
letivo, vimos propor disciplinas de ginástica numa vertente competitiva. O Team
Gym, é uma aula mista, na qual os ginastas realizam exercícios em 3 aparelhos:
solo, saltos e mini-trampolim e tumbling. Os alunos inscritos poderão participar
em todos os eventos que O Espaço organiza para as suas classes.

Following our partnership with the O Espaço gym, this coming school year we
propose gymnastics in a competitive aspect. Team Gym is a mixed class in which
gymnasts perform exercises on 3 devices: solo, jumps and mini trampoline and
tumbling. Registered students will be able to participate in all the events that The
Space organizes for their classes.

DESPORTOS INDIVIDUAIS

INDIVIDUAL SPORTS

Team Gym

15€/ano | 15€/year

O ESPAÇO

Colégio | School

1.º Ano - Grade 11: 3ªf e 5ªf 17h30

Grades 1-11: Tue & Thu 5.30pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição|Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Equipamento | Equipment

55€ 

a confirmar em setembro | to be confirmed in Sept.

1.ºAno - Grade 11
Grade 1 - Grade 11
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No seguimento da nossa parceria com o ginásio O Espaço, este próximo ano
letivo, vimos propor disciplinas de ginástica numa vertente competitiva. A
Acrobática é uma aula mista, na qual os ginastas vão adquirir competências
especificas na área da acrobática. Além das competências gerais da ginástica, vão
trabalhar em grupos ou pares e aprender a serem bases, intermédios ou volantes
e os exercícios específicos das respetivas posições. Os alunos inscritos poderão
participar em todos os eventos que O Espaço organiza para as suas classes.

PaRK IS and O Espaço gym partnership grows this next year with the initiation
classes of competitive Gymnastics disciplines -Acrobatic is a mixed Gymnastics
class, were students will acquire specific skills of the acrobatic discipline. Beyond
you'll learn general gymnastics skills, students will workon groups or pairs, learn
how to be a top, a base or an intermediate. Enrolled students may participate in all
the events organized by O Espaço gym for its classes.

DESPORTOS INDIVIDUAIS

INDIVIDUAL SPORTS

Acrobática | Acrobatic

15€/ano | 15€/year

O ESPAÇO

Colégio | School

1.º Ano - Grade 11: 3ªf e 6ªf 17h30

Grades 1-11: Tue & Fri 5.30pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição|Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Equipamento | Equipment

55€ 

a confirmar em setembro | to be confirmed in Sept.

1.ºAno - Grade 11
Grade 1 - Grade 11

29 |

http://espaco.com.pt/


Nos últimos anos, o Padel tem sido o desporto com maior crescimento em
Portugal. Ainda que técnico, é muito fácil de aprender e de progressão rápida com
uma forte componente social e de convívio. O PaRK IS, em parceria com a Escola
de Ténis de Alfragide/ Ace Team, propõe aos seus alunos aulas de padel em 3
campos todos cobertos e totalmente renovados.

In recent years Padel has been the fastest growing sport in Portugal. Although
technically, it is very easy to learn and progress is rapidly achieved. There is a
strong social component. Our partner, ACE TEAM, is a club with 3 covered and
totally renovated courts.

DESPORTOS INDIVIDUAIS

INDIVIDUAL SPORTS

Padel

35€ (quota de sócio e filiação cobrada no primeiro mês
de frequência) | 35€ (membership fee charged on the
first month of attendance)

Ace Team

ACE TEAM – Alfragide 

1.º Ano - Grade 11: 3ªf e/ou 5ªf 17h |

Grades 1-11: Tue and/or Thu 5pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição|Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Equipamento | Equipment

35€ (1x ) / 55€ (2x)

Raquete de padel | Padel Racket 1.ºAno - Grade 11
Grade 1 - Grade 11
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O PaRK IS, em parceria com a Escola de Ténis de Alfragide/ Ace Team, propõe aos
seus alunos aulas de ténis. O Ace Team é um dos clubes com maiores tradições na
formação de jogadores em Portugal e a sua equipa técnica é constituída por
treinadores credenciados e com larga experiência no ensino do Ténis.

PaRK IS, in partnership with the Alfragide / Ace Team Tennis School, offers tennis
lessons during the school year 2020-21. Ace Team is one of the clubs with the
greatest traditions in training players in Portugal and its technical team is made up
of accredited coaches with extensive experience in teaching tennis.

DESPORTOS INDIVIDUAIS

INDIVIDUAL SPORTS

Tenis | Tennis

35€ (quota de sócio e filiação cobrada no primeiro mês
de frequência) | 35€ (membership fee charged on the
first month of attendance)

Ace Team

ACE TEAM – Alfragide 

1.º Ano - Grade 11: 3ªf e/ou 5ªf 17h |

Grades 1-11: Tue and/or Thu 5pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição|Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Equipamento | Equipment

35€ (1x ) / 55€ (2x)

Raquete de ténis | Tennis Racket 1.ºAno - Grade 11
Grade 1 - Grade 11
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Esta atividade consiste na formação na modalidade de Patinagem. As aulas de
patinagem serão divididas em 3 módulos: 1) Patins em linha, 2) Skate e   3)
Patinagem a 4 rodas. Nos patins em linha vamos trabalhar a velocidade e a
destreza. No skate vamos ensinar as crianças a patinar sobre o skate e a realizar
manobras técnicas; por último, os patins em 4 rodas, é um módulo de iniciação
em que queremos dar a conhecer aos alunos os primeiros conceitos de patinagem
artística.

This activity consists of learning to skate under its various categories. The skating
lessons will be divided into 3 modules: 1) Inline skates, 2) Skateboarding and 3) 4-
wheeled skating. In inline skating we will work on speed and dexterity, then on
skateboards we will teach children to skate on a skateboard and perform technical
maneuvers; lastly the 4-wheeled skates, is an initiation module in which we want
to introduce students to the base concepts of figure skating.

DESPORTOS INDIVIDUAIS

INDIVIDUAL SPORTS

Patinagem | Skating

15€/ano | 15€/year

Skate House

Colégio | School 

5 Anos - Grade 6: 2ªf e/ou 5ªf 16h30 |

5 Year Olds -Grade 6: Mon and/or Thu 4:30pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição|Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Equipamento | Equipment

36€ (1x ) / 45€ (2x)

a confirmar em setembro | to be confirmed in Sept.

5 Anos - Grade 6
5 Year Olds - Grade 6
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Esta parceria com a Surf Lisbon Formação, propõe aulas de surf nas praias da
Caparica ou da linha, dependendo das condições do mar. As aulas têm a duração
de 2 horas, sendo no máximo 90 minutos dentro de água. Sempre que as
condições climatéricas estejam desfavoráveis, será feito treino técnico em ginásio.
O transporte de ida e volta está incluído no valor da atividade, bem como todo o
material necessário. O ponto de partida e chegada é no colégio. A inscrição nesta
atividade obriga a uma permanência anual; não são aceites desistências durante o
ano.
This partnership with Surf Lisbon Formação, offers surf lessons on the beaches of
Caparica or the coastline to Cascais, depending on conditions of the sea. Classes
are 2 hours with a maximum of 90 minutes in the water. Whenever the weather is
unfavourable, there will be technical training in the gymnasium.Transportation (to
and from the beach) is included in the value of the activity, as well as all necessary
material. The start and end point is at school. The enrolment in this activity
requires a commitment of frequency for the entire school year and an annual
payment and we do not accept withdrawals during the year.

DESPORTOS INDIVIDUAIS

INDIVIDUAL SPORTS

Surf

25€/ano | 25€/year

Surf Lisbon Formação

Praias da Caparica e da Linha | Caparica and Cascais

coastline beaches

1.º Ano - Grade 6: 3ªf 16h30 |Grade 1 - 6: Tue  4:30pm

Grade 7- 11: 5ªf 15h|Grade 7 -11: Thu 3pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição|Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Equipamento | Equipment

105€ (1x ) / 175€ (2x)

Incluído |Included 1.º Ano - Grade 11
Grade 1 - Grade 11
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ENRIQUECIMENTO PESSOAL

PERSONAL DEVELOPMENT

O Aloha Mental Arithmetic é um programa  que utiliza  o  ábaco  - uma das
ferramentas de cálculo mais antigas - como elemento chave para o  ensino
da  aritmética mental. Através desta ferramenta de cálculo, juntamente com
diferentes jogos e atividades realizadas em sala de aula, a criança melhora o
desenvolvimento do hemisfério direito do cérebro, onde se desenvolvem
capacidades como a  memória fotográfica,  concentração,  orientação
espacial, criatividade e imaginação. Saiba mais AQUI

The ALOHA Mental Arithmetic is a programme designed for children between the
ages of 6 and 10 that contributes to their mental development in a fun way.
Students empower the use of the right hemisphere of their brain while learning to
mentally perform complex arithmetic operations. With ALOHA children learn
mental arithmetic through the use and visualization of the abacus, which allows
them to mentally perform calculations with great speed and precision. You can
learn more about it HERE

Aloha

Kit Aloha – 1 ábaco, 1 mochila, 1 t-shirt, 1 lápis, livros de
aulas e casa – 40€(material válido para 2 anos) |
Kit Aloha – (1 abacus, 1 backpack, 1 t-shirt, 1 pencil,
home a class books) – 40€ - includes all materialfor two
years.

Aloha Mental Arithmetic

Colégio | School

1.º Ano - 4.º Ano: 5ªf 16h40 |Grades 1-4: Thu 4:40 pm

15€/ano | 15€/year

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição | Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee
Material | Material

1.ºAno - 4.º Ano
Grade 1 - Grade 4

34 |

35€ 

http://www.alohaportugal.com/
http://www.alohaportugal.com/
http://www.alohaportugal.com/


ENRIQUECIMENTO PESSOAL

PERSONAL DEVELOPMENT

O programa geral tem como linha orientadora o ensino do jogo de xadrez,
ajustado ao tempo disponível e aos vários níveis etários. Está dividido em 9 blocos:
1 – Apresentação do jogo, tabuleiro e peças; Movimento e captura das peças; 2 –
Conceitos simples: xeque ao rei, xeque-mate, empate por rei afogado; 3 – Jogadas
especiais; 4 – Introdução aos xeque-mates elementares; 5 – Táticas simples I; 6 –
Jogadas Especiais: captura en passant; 7 – Táticas simples II (forquilha, cravagem,
raio x e xeque a descoberto); 8 – Xeques-mates elementares; 9 – Notação de
xadrez. Ao longo do ano realizar-se-ão torneios no colégio, em datas a serem
combinadas posteriormente.

The general programme follows the main guidelines for teaching chess, adjusted
for the amount of time available and for each age group. It's divided into 9 blocks:
1 - Presentation of the game, board and pieces; Movement and capture of parts; 2
- Simple concepts: check the king, checkmate, tie for drowned king; 3 - Special
moves; 4 - Introduction to elementary checkmates; 5 - Simple tactics I; 6 - Special
moves: capture en passant; 7 - Simple tactics II (fork, spindle, x-ray and overdraft);
8 - Elementary checkmates; 9 - Chess notation. Throughout the year, tournaments
will be held in several schools, on dates to be scheduled.

Xadrez | Chess

Os Gambitos Chess Club

Colégio | School

1.º Ano - Grade 11: 3ªf intervalo de almoço |

Grades 1-11: Tue Lunch Time

15€/ano | 15€/year

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição | Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee 1.º Ano - Grade 11
Grade 1 - Grade 11

35 |

36€

http://gmail.com/


ENRIQUECIMENTO PESSOAL

PERSONAL DEVELOPMENT

O  WhyLab  é um programa de ciência experimental que tem como objetivo
desenvolver nas crianças uma vontade de conhecer mais sobre o mundo natural e
tecnológico onde vivemos e estimular a criatividade, sentido crítico e a capacidade
de resolução de problemas. Queres perceber porque é que os barcos flutuam? Ou
porque é que os patos não se molham? Se podes cozinhar com o sol? Ou se podes
aproveitar a corrida incessante do teu hamster para carregar a bateria do
telemóvel? Vem compreender melhor o mundo que te rodeia através de
experiências aliciantes! Vem ajudar a solucionar problemas de uma forma
divertida!

WhyLab is an experimental science programme aiming to develop in children a
desire to know more about the natural and technological world which we live in
and to stimulate creativity, critical thinking and problem solving skills. Would you
like to understand why boats float? Or why ducks don’t get wet? Whether you can
cook with the sun? Or if you can take advantage of your hamster’s unstoppable
running to charge your phone ́s battery? Come and let us explore the world
around us with engaging experiments! Come and help solve problems in a fun
way!

Why Lab Science Activity

WhyLab

Colégio | School

1.º Ano - Grade 6 : 4ªf 16:30 |Grades 1-6: Wed 4:30pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição | Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

1.º Ano - Grade 6
Grade 1 - Grade 6

36 |

40€

15€/ano | 15€/year

http://gmail.com/


ENRIQUECIMENTO PESSOAL

PERSONAL DEVELOPMENT

Na the Loft Atelier as aulas de costura, divertidas e estimulantes, são desenhadas
especialmente para crianças. A costura traz vários benefícios: aumenta a
concentração, a coordenação de mãos e olhos, melhora a motricidade fina,
estimula a criatividade, entre outras. Esta atividade está dividida em dois níveis: o
primeiro com alunos do 1.º ao 4.º Ano, onde o foco está em aprender as tecnicas
manuais básicas, bordar, tecer e costurar à mão; a partir do 5.º Ano já vão usar
máquinas de costura, vão construir moldes, costurar as peças, imprimir e pintar
sobre os tecidos.

The Loft Atelier proposes fun and relaxed sewing lessons designed especially
for children. Sewing is an activity that brings lots of benefits to children - increases
concentration, increases hand / eye coordination, refines fine motor capacity,
increases creativity and individuality, among others. This ativity has two different
levels: the first, from Grades 1 to 4, children will learn the basic manual tecniques,
embroider, weave and sew by hand; the second, from grade 5 onwards, children
will start using the sewing machines, will build molds, sew the pieces, print and
paint on the fabrics.

The Loft Atelier - Costura | Sewing

The Loft AtelierParceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

1.º Ano - Grade 11
Grade 1 - Grade 11

37 |

42€
15€/ano | 15€/year

Incluido, exceto tecidos com mais de 1metro | Included
except for fabrics with more than 1meter

1.º Ano - 4.º Ano : 3ªf 16:30 |Grades 1-4: Tue 4:30pm
Grade 5- 11: 3ªf 17:30 | Grades 5-11: Tue 5:30pm

Colégio | School

Inscrição | Enrolment
Mensalidade | Monthly Fee

Material | Materials

http://www.theloft-atelier.com/inicio/


ENRIQUECIMENTO PESSOAL

PERSONAL DEVELOPMENT

Nas aulas de Teatro as crianças vão desenvolver diferentes áreas, tais como
linguagem corporal e coordenação motora, concentração, projeção vocal e
articulação, através de exercícios lúdicos. No final de cada período, haverá uma
pequena apresentação.

In Drama lessons children will develop different areas, such as body language and
motor skills, focus, voice projection and articulation, through playful exercises. At
the end of each term there will be a small presentation.

Teatro| Drama

Núcleo de Dança Joana Aires

Colégio | School

1.º Ano - Grade 11 : 4ªf 16:30 |Grades 1-11: Wed 4:30pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição | Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

1.º Ano - Grade 11
Grade 1 - Grade 11

38 |

38€

15€/ano | 15€/year

http://hotmail.com/


ENRIQUECIMENTO PESSOAL

PERSONAL DEVELOPMENT

O PaRK IS disponibiliza uma sala onde os alunos poderão estudar
autonomamente ou fazer os trabalhos de casa, acompanhados por um professor
que estará disponível para o esclarecimento de dúvidas.

PaRK IS offers a classroom where students can study autonomously or do their
homework, with the presence of a teacher who will be available to answer all their
questions.

Sala de Estudo | Study Room

Professores PaRK IS | PaRK IS Teachers

Colégio | School

1.º Ano - Grade 6 : 3ªf e/ou 4ªf e/ou 5ªf 16:30 |

Grades 1-6: Tue and/or Wed and/or Thu 4:30pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição | Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

1.º Ano - Grade 6
Grade 1 - Grade 6

39 |

15€ (1x) / 25€ (2x) / 35€ (3x)

15€/ano | 15€/year



ENRIQUECIMENTO PESSOAL

PERSONAL DEVELOPMENT

O PaRK IS, em parceria com a Paróquia de Santa Isabel, disponibiliza Catequese a
todos os alunos interessados, a partir do 1.º Ano. Na Paróquia de Santa Isabel, as
crianças recebem os sacramentos do Crisma e da 1ª Comunhão no mesmo ano e
em simultâneo, cabendo por isso aos catequistas a indicação sobre a preparação
de cada um. Para que tal se verifique, as crianças têm que ter pelo menos três a
quatro anos de catequese. Os alunos que se pré-inscreverem no form, irão
receber um formulário da paróquia, a partir de 16 de setembro, para
formalizarem a matrícula.

PaRK IS in partnership with the Santa Isabel Parish offers catechism classes to all
interested students from Grade 1 and above. At Santa Isabel Parish, children
receive the sacraments of Confirmation and the 1st Communion on the same year
and at the same time, according to the catechists’ indication and preparation of
each student. For this to happen children must have at least three to four years of
catechism. Students who sign up for this will receive a form to fill out from
September 16 to formalise their registration.

Catequese | Cathequism

Paróquia de Santa Isabel

Colégio | School

1.º Ano - Grade 11: a definir pela paróquia|

Grades 1-11: to be confirmed by the parish

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição | Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee 1.º Ano - Grade 11
Grade 1 - Grade 11

40|

15€

15€/ano | 15€/year

http://gmail.com/


TECNOLOGIA

TECHNOLOGY

O projeto educativo The Inventors pretende inspirar uma nova geração de
pequenos inventores, introduzindo as crianças à programação, eletrónica, design,
robótica, animação e ferramentas de prototipagem rápida. The Inventors segue
uma metodologia baseada em projetos focados nas áreas CTEM (Ciência,
Tecnologia, Engenharia, Matemática), pretendendo desta forma motivar os alunos
para as competências do século XXI.  Os alunos ficam com todos os projetos e
levam-nos para casa.

The Inventors educational project aims to inspire a new generation of small
inventors by introducing children to programming, electronics, design, robotics,
animation and rapid prototyping tools. The Inventors follows a methodology
based on projects focused in the areas of Science, Technology, Engineering and
Mathematics, aiming at motivating the students in some of the competences of
the 21st century. Students can keep their projects and take them home.

The Inventors

15€/ano | 15€/year

45€

The Inventors

Colégio | School

1.º Ano - Grade 6 : 5ªf 16:30 |Grades 1-6: Thu 4:30pm

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição | Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee

Material | Material

1.º Ano - 6.º Ano
Grade 1 - Grade 6

41 |

Kit the Inventors – 50€ (25€ em out. e 25€ em fev.) |
Kit the Inventors – 50€ (25€ in Oct. in 25€ in Feb.)

http://www.theinventors.io/


LÍNGUAS

LANGUAGES

Aprender línguas estrangeiras é um fator essencial para o futuro desenvolvimento
pessoal e profissional de cada um. Com o ensino da língua francesa propomos, o
primeiro contacto com a língua, mas também a promoção da cultura. Os alunos
serão divididas em grupos conforme os diferentes níveis e por isso poderão haver
ajustes de horários.

Learning a foreign language is an essential factor for the personal and
professional development of each individual. By teaching French we propose not
only a first contact with the language, but also a better knowledge of the French
culture.

French - Indisp. |Not Available

a definir

Colégio | School

3.º - Grade 11: horário a definir |

Grades 3 - 11: to be defined

15€/ano | 15€/year

40€

Parceiro | Partner

Local | Place

Horário | Schedule

Inscrição | Enrolment

Mensalidade | Monthly Fee
3.º Ano - Grade 11
Grade 3 - Grade 11

42 |



Ano
Age Group

5 Anos
5 YO

Atividade
Activity

Tkd Tigers
Taekwondo Tigers

Horário
Schedule

16h30 
4:30pm 

RESUMO - 2ª Feira

SUMMARY - Monday

43|

5 Anos- Grade 4
5 YO- Grade 4

Hip Hop
Hip Hop

16h30
4:30pm

5 Anos- Grade 6
5 YO- Grade 6

Patinagem
Skating

Grade 7-Grade 11
 Grade 7-Grade 11 

Kick Fit
Kick Fit

1.º Ano - Grade 4
Grade 1 - Grade 4

Taekwondo Kids
Taekwondo Kids

Grade 7-Grade 11
Grade 7-Grade 11

Basquetebol
Basketball

Grade 5 - Grade 11
Grade 5 - 11

Hip Hop
Hip Hop

Grade 5 - Grade 11
Grades 5 - Grade 11

16h30
4:30pm

16h30
4:30pm

17h15
5:15pm

16h00
4:00pm

17h30
5:20pm

18h00
6:00pm

Taekwondo Kids
Taekwondo Kids



Ano
Age Group

3 Anos
3 YO

Atividade
Activity

Tkd Tigers
Taekwondo Tigers

Horário
Schedule

16h30
4:30pm 

RESUMO - 3ª Feira

SUMMARY - Tuesday

44 |

3 Anos- 5 Anos
3 YO- 5YO

Porta Amarela
Porta Amarela

16h15
4:15pm

4 Anos
4 YO

Tkd Tigers
Tkd Tigers

5 Anos-Grade 11
 5 YO-Grade 11 

Jiu Jitsu
Jiu Jitsu

1.º Ano - Grade 11
Grade 1 - Grade 11

Xadrez
Chess

1.º Ano-Grade 4
Grade 1-Grade 4

Costura
Sewing

1.º Ano - 4.ºAno
Grade 1 - 4

1.ºAno - Grade 6
Grade 1 - 6

Sala de Estudo
Study Room

1.ºAno - Grade 6
Grade 1 - 6

Ballet
Ballet

17h00
5:00pm

17h15
5:15pm

Hora Almoço
Lunch Break

16h30
4:30pm

16h30
4:30pm

16h30
4:30pm

16h30
4:30pm

Surf
Surf

1.º Ano - Grade 4
Grade 1 - Grade 4

1.º Ano - Grade 11
Grade 1 - Grade 11

Team Gym
Team Gym 

16h30
4:30pm

Porta Amarela
Porta Amarela

17h00
5:00pm

1.º Ano - Grade 11
Grade 1 - Grade 11

1.º Ano - Grade 11
Grade 1 - Grade 11

Padel
Padel

Ténis
Ténis

17h00
5:00pm

17h00
5:00pm



Ano
Age Group

1.ºAno - Grade 6
Grade 1 - 6

Atividade
Activity

Basquetebol
Basketball

Horário
Schedule

16h15
4:15pm 

RESUMO - 3ª Feira (cont.)

SUMMARY - Tuesday

45 |

1.º Ano - Grade 11
Grade 1 - Grade 11

Acrobática
Acrobatic

17h30
5:30pm

1.º Ano - 2.º Ano
Grade 1 - Grade 2

Futebol
Football

Grade 5-Grade 11
 Grade 5 -Grade 11 

Ballet
Ballet

16h30
4:30pm

17h15
5:15pm

Grade 5-Grade 11
 Grade 5 -Grade 11 

17h30
5:30pm

Costura
Sewing

16h30
4:30pm

Futebol
Football

5 Anos
5 YO



Ano
Age Group

Atividade
Activity

Horário
Schedule

RESUMO - 4ª Feira

SUMMARY - Wednesday

46 |

3 Anos - 5 Anos
3 YO - 5YO

MiniGym
MiniGym

16h30
4:30pm

5 Anos
5YO

Basquetebol
Basketball

1.º Ano - Grade 6
Grade 1 - Grade 6

Why Lab
Why Lab

1.º Ano - Grade 6
Grade 1 - Grade 6

Sala De Estudo
Study Room

1.º Ano - Grade 11
Grade 1 - 11

1.º Ano - Grade 11
Grade 1 - 11

Taekwondo Kids
Taekwondo Kids

Teatro
Drama

16h30
4:30pm

16h30
4:30pm

16h30
4:30pm

16h30
4:30pm

17h15
5:15pm

17h00
5:00pm

Futebol
Football

Grade 5 - Grade 11
Grades 5 - Grade 11

Taekwondo Kids
Taekwondo Kids

18h00
6:00pm

Grade 7 - Grade 11
Grades 7 - Grade 11

Basquetebol
Basketball

16h00
4:00pm

3.º Ano - 4-º Ano
Grades 3 - Grade 4



Ano
Age Group

3 Anos
3 YO

Atividade
Activity

Dança Criativa
Criative Dance

Horário
Schedule

16h15 
4:15pm 

RESUMO - 5ª Feira

SUMMARY - Thursday

47 |

3 Anos- 5 Anos
3 YO- 5 YO

Judo
Judo

16h15
4:15pm

4 Anos
4 YO

Dança Criativa
Criative Dance

5 Anos- Grade 6
5 YO- Grade 6 

Patinagem
Skating

1.º Ano - Grade 6
Grade 1 - Grade 6

Basquetebol
Basketball

4 Anos
4 YO

Futebol
Football

1.º Ano - Grade 6
Grade 1 - Grade 6

1.º Ano - Grade 6
Grade 1 - Grade 6

Sala de Estudo
Study Room

1.º Ano - Grade 6
Grade 1 - Grade 6

Inventors
Inventors

17h00
5:00pm

16h30
4:30pm

16h15
4:15pm

16h30
4:30pm

16h30
4:30pm

16h30
4:30pm

16h40
4:40pm

Aloha
Aloha

Judo
Judo

1.º Ano - Grade 4
Grade 1 - Grade 4

17h00
5:00pm

1.º Ano - Grade 11
Grade 1 - Grade 11

1.º Ano - Grade 11
Grade 1 - Grade 11

Padel
Padel

Ténis
Tennis

17h00
5:00pm

17h00
5:00pm

1.º Ano - Grade 11
Grade 1 - Grade 11

Team Gym
Team Gym

17h30
5:30pm



Ano
Age Group

Grade 5 - Grade 11
Grade 5 - Grade 11

Atividade
Activity

Jiu Jitsu
Jiu Jitsu

Horário
Schedule

17h15 
5:15pm 

RESUMO - 5ª Feira (cont.)

SUMMARY - Thursday

48 |

Grade 7 - Grade 11
Grade 7 - Grade 11

Surf
Surf

15h00
3:00pm



Ano
Age Group

5 Anos
5 YO

Atividade
Activity

Dança Criativa
Criative Dance

Horário
Schedule

16h30 
4:30pm 

RESUMO - 6ª Feira

SUMMARY - Friday

49 |

1.º Ano - Grade 4
Grade 1 - Grade 4

Acrotramp
Acrotramp

16h30
4:30pm

1.º Ano- Grade 11
Grade 1- Grade 11

Acrobática
Acrobatic

Grade 5-Grade 6
 Grade 5-Grade 6

Futebol
Football

Grade 5 - Grade 11
Grade 5 - Grade 11

Comtemporâneo
Contemporary

Grade 7-Grade 11
Grade 7-Grade 11

Basquetebol
Basketball

17h30
5:30pm

16h30
4:30pm

17h30
5:30pm

16h00
4:00pm




