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ANO LETIVO 2021-22
PaRK International School

Telefone: (+351) 21 3026318
Email: admissions@park-is.com

INFORMAÇÕES | CAMPUS DE CASCAIS | 2021-22

Neste documento encontra informações práticas acerca do ano letivo 2021-22. Qualquer questão, não hesite em
contactar-nos.

A inscrição dos vossos filhos no PaRK IS reflete uma decisão importante na vida e futuro destas crianças, bem como o
reconhecimento de que as regras e valores defendidos pela escola são importantes e em consonância com os pontos
de vista das famílias que nos escolheram para ter um papel preponderante na educação dos filhos - contamos com
vossa ajuda para encorajarem e defenderem a conduta e o espírito do PaRK IS!

1. MISSÃO

O PaRK IS tem como missão formar e inspirar alunos para serem felizes e terem sucesso na sua vida adulta.

2. SALAS DISPONÍVEIS EM 2021-22

CASCAIS
Early Learning School: 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 4 Anos | 5 Anos
Junior School: 1.º Ano | 2.º Ano | 3.º Ano | 4.º Ano | Grade 5* | Grade 6*

* Currículo Internacional

3. HORÁRIOS*

Horário de Funcionamento 8h00 - 19h00**

Horário Base 8h00 - 18h00

Horário Letivo1

- 1 - 2 Anos
- 3 - 5 Anos
- 1.º Ano - Grade 6

9h30 - 16h30
9h00 - 16h30
8h30 - 16h30

* Sujeito a alterações devido ao COVID-19
** Em agosto o horário de funcionamento é das 8h30 às 18h00

1 Podem ser adaptados até ao início do ano letivo
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4. CALENDÁRIO

- INÍCIO E FIM DO ANO LETIVO

INÍCIO FIM

Early Learning School Atuais Alunos: 6 de setembro, 2021
Novos Alunos: 7 (G1) ou 8 (G2) de setembro, 2021 30 de junho, 2022

Junior School 6 de setembro, 2021

- FERIADOS E FECHOS
O PaRK International School encerra nos feriados nacionais e no feriado municipal de Lisboa (13 de junho) e ainda:

● 02 de novembro de 2021 (Junior and Senior School)
● 24 de dezembro a 31 de dezembro de 2021
● 28 de fevereiro de 2022
● 11 a 13 de abril de 2022 - Colégio aberto em regime de Campo de Férias
● 14 de abril 2022
● 01 a 31 de agosto de 2022 - Colégio aberto em regime de Campo de Férias de 1 a 14 de agosto

AQUI encontra o calendário português, com todos os feriados nacionais.

- INTERRUPÇÕES LETIVAS

Half Term Natal Carnaval Páscoa Verão

01-11-2021
05-11-2021

20-12-2021
31-12-2021

28-02-2022
04-03-2022

04-04-2022
18-04-2022

01-07-2022
01-09-2022

O dia 17 de junho será não letivo: os alunos a frequentar o colégio terão atividades organizadas para este dia.

Para os alunos da Early Learning e Junior School (1 Ano ao Grade 6) o colégio encerra durante a semana da Páscoa
e as duas primeiras semanas de agosto. Nestas semanas o colégio funcionará em regime de Campo de Férias,
garantindo a oferta de alternativas para os alunos, com atividades especificamente desenhadas para cada grupo
etário. Estas atividades serão asseguradas por equipas diferentes, e terão um valor associado.
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5. PREÇÁRIO
Para o ano letivo de 2021-22, o preçário em vigor será:

2021-22 Inscrição
(Novos Alunos)

Renovação
(Alunos Atuais)

Opções de Pagamento

Mensal
(x12)

Por Período
(x3)

Anual
(x1)

Early Learning School
(1-2) €595.00 €393.00 €523 €2,092.00 €6,276.00

Early Learning School
(3-5) €639.00 €421.00 €562.42 €2,249.67 €6,749.00

Junior School
(1.º - 4.º Ano) €699.00 €527.00 €630.50 €2,522.00 €7,566.00

Junior School
(Grades 5 - 6) €752.00 €533.00 €677.08 €2,708.33 €8,125.00

- Cadernos, manuais escolares e livros de leitura orientada

Todos os cadernos, manuais e livros serão fornecidos pela escola. No final do ano letivo, os alunos devem devolver os
manuais e livros em bom estado de conservação, apresentando apenas o desgaste normal esperado para um ano de
utilização. No caso dos livros estarem escritos, ou apresentarem um desgaste para além do esperado, o valor do
mesmo será cobrado ao aluno, no final do ano letivo. Se for necessário substituir um livro devido a danos ou perda,
este será cobrado, mas será propriedade do PaRK IS.

- Dispositivos

O PaRK IS tem um programa Bring Your Own Device (BYOD): do 4.º Ano ao Grade 6, os alunos devem ter um iPad
pessoal.

- Inscrição / Renovação da Inscrição

Os novos alunos devem pagar a inscrição aquando da atribuição da vaga, por transferência bancária, cheque ou
tickets.

A renovação da inscrição dos atuais alunos é debitada com a mensalidade de fevereiro.

- Anuidade e Opções de Pagamento

A inscrição/renovação implica o pagamento da anuidade, que pode ser paga:

- Mensalmente, em 12 prestações (débito direto e/ou tickets)
- Por período, em setembro, janeiro e abril (débito direto e/ou tickets)
- Na totalidade, até ao final de setembro (transferência e/ou tickets)

- Desconto de Irmãos
As famílias com 3 ou mais filhos beneficiam de 10% de desconto na anuidade do(s) filho(s) mais novo(s), a partir do
terceiro filho inscrito (aplicam-se as regras de descontos em vigor na altura da inscrição da  criança da família).
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- Prolongamento

Caso seja necessário, existe prolongamento até às 19h00, com o valor mensal de 50€.

- Alimentação

O lanche da manhã, almoço e lanche da tarde estão incluídos na mensalidade. Existe a possibilidade dos alunos a
partir do 1.º Ano trazerem almoço de casa, com serviço de refeitório. Neste caso, a mensalidade tem uma redução de
40€.

Os pais podem alterar a opção de alimentação mensalmente, avisando o colégio até ao dia 20 do mês anterior.

- Encargos não incluídos na anuidade

- Farda (oficial, desportiva e diária)
- Fraldas
- Material escolar individual
- Visitas de Estudo (15€ cada)
- Prolongamento (18h00-19h00)
- Fotografias Anuais (opcionais)
- Viagens Escolares (opcionais)
- Atividades extracurriculares (opcionais)
- Apoio Inglês (English Language Development Program) - a partir do Grade 5
- Apoio psicopedagógico

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

- O consentimento de ambos os pais para a inscrição da criança poderá ser necessário

- Aceitamos apenas pré-inscrições para o ano letivo corrente e seguinte.

- O ano escolar das crianças é determinado pela sua data de nascimento, sendo a data de corte o mês de setembro.

- O pagamento da inscrição/renovação da inscrição representa um compromisso de frequência durante todo o ano
letivo a que se refere e não é reembolsável.

7. PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS

1. Manifestação de interesse em conhecer Colégio/Projeto Pedagógico

O pedido de informação pode ser feito online ou por email (admissions@park-is.com), com ano letivo pretendido, nome
e data de nascimento da criança.

2. Pré-inscrição

A pré-inscrição é realizada através do preenchimento do formulário enviado pelo Admissions Office.

Os candidatos são colocados na lista de espera por data de entrada da pré-inscrição e é, posteriormente, agendada a
visita. Os irmãos de atuais e alunos que já tenham frequentado o colégio têm prioridade na admissão.
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3. Visita ao colégio

As visitas ao colégio são marcadas pelo Admissions Office (admissions@park-is.com), após preenchimento do
formulário com os dados da criança.

As pré-inscrições são aceites a partir de outubro do ano anterior ao da entrada e são apenas válidas para o ano letivo
seguinte.

Embora os alunos habitualmente entrem para o PaRK International School no início do ano letivo (em setembro)
aceitamos inscrições ao longo do ano. Caso haja vaga e o aluno seja admitido, pode entrar a meio do ano letivo,
seguindo o processo normal de formalização.

4. Após visita

Se mantiver o interesse em seguir com o processo, deverá efetuar o pagamento do Fee de Candidatura no valor
de €80 (não reembolsável).

5. Entrevista

A partir do 1.º Ano, a entrevista ao futuro aluno faz parte do processo de pré-inscrição e será agendada após a
primeira visita dos pais/Encarregado de Educação ao colégio. Pode ainda ser necessária a realização de uma
avaliação específica a alguma(s) disciplina(s), caso o coordenador considere importante ter informação adicional. A
partir do Grade 5 os alunos serão submetidos a um teste cognitivo online e, caso seja necessário, a uma entrevista.

6. Formalização da Inscrição

A admissão do aluno é determinada pela direção do colégio, conjuntamente com a coordenação da respetiva valência
e é transmitida via email, com os passos seguintes para completar a formalização da inscrição.

No caso de ser necessário, o PaRK IS poderá solicitar uma “Clearance Letter” ao Encarregado de Educação, que
deverá ser requisitada pelo mesmo ao atual colégio do aluno.

Ao formalizar a inscrição no PaRK IS, o Encarregado de Educação aceita as condições incluídas neste documento.

7. Formalização da Matrícula

Em junho é realizada a formalização da matrícula, presencialmente. Nessa altura, os pais devem entregar os
documentos necessários para o processo do aluno, incluindo a assinatura das Regras do PaRK International School.

Obrigada por considerarem o PaRK International School para a vossa família!
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