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Caros Pais,

Em primeiro lugar, queremos agradecer-vos por terem escolhido o PaRK International School para o próximo ano
letivo do vosso filho – vamos trabalhar para exceder todas as vossas expectativas!

Pedimos que leiam com atenção todos os pontos (9) desta circular.

1. Início das aulas
Para todas as crianças terem oportunidade de ter a entrada mais personalizada e para se familiarizarem com o
espaço e os adultos do colégio da melhor forma (em especial os novos alunos), vamos ter dias diferentes de início do
ano letivo:

● Early Learning School (1 aos 5 Anos)
Todas as crianças que frequentaram o colégio no ano letivo 2021-22 começam as aulas no dia 5 de setembro. Os
novos alunos começam as aulas entre o dia 6 e o dia 7 de setembro:

- 1 e 2 Anos: As crianças com nome começado por letras de A a L vão dia 6 de setembro; as crianças com nome
começado por letras de M a Z vão no dia 7 de setembro. Todos começam o ano letivo no dia 8 de setembro (as
crianças que vão no dia 6 não vão no dia 7).

- 3 Anos: Todas as crianças que frequentaram o colégio no ano letivo 2021-22 começam as aulas no dia 5 de
setembro e os novos alunos iniciam a 6 de setembro.

- 4 Anos: - Todas as crianças que frequentaram o colégio no ano letivo 2021-22 começam as aulas no dia 5 de
setembro e os novos alunos iniciam a 6 de setembro.

- 5 Anos: Todas as crianças que frequentaram o colégio no ano letivo 2021-22 começam as aulas no dia 5 de
setembro e os novos alunos iniciam a 6 de setembro.

● Junior School (1.º Ano ao 4.º Ano)
- 1.º Ano: os alunos iniciam as aulas no dia 5 de setembro. No primeiro dia de aulas, os pais dos alunos são

convidados a começar o dia com eles, às 08:45, para conhecer a professora e os alunos da sala.
- 2.º Ano: os alunos iniciam as aulas no dia 5 de setembro.
- 3.º Ano: os alunos iniciam as aulas no dia 6 de setembro.
- 4.º Ano: os alunos iniciam as aulas no dia 6 de setembro.
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2. É PRECISO TER NO COLÉGIO DESDE O PRIMEIRO DIA:

● Early Learning School - 1, 2 e 3 Anos
o Chucha (com caixa)
o Ó-ó (fralda ou boneco que usem)
o Fotografia da família
o Muda de roupa devidamente identificada (da farda)
o Caixa para a muda de roupa
o Garrafa de água reutilizável (2 e 3 Anos)
o Fraldas
o Escova cabelo
o Chapéu (da farda)

● Early Learning School - 4 e 5 Anos
o Muda de roupa devidamente identificada (da farda)
o Caixa para a muda de roupa
o Garrafa de água reutilizável
o Chapéu (da farda)

● Junior School (1.º- 4.º Ano)
o Todo o material escolar necessário (lista de material disponível no ponto 9 deste documento)

devidamente identificado. Os livros serão entregues na primeira semana de aulas, juntamente com o
pack obrigatório.

o Garrafa de água reutilizável

O PaRK International School reserva-se o direito de não aceitar crianças no primeiro dia de aulas que não tenham
entregue os documentos obrigatórios.
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3. REUNIÕES DE INÍCIO DE ANO
Nas primeiras reuniões de pais, os professores irão apresentar o projeto educativo e explicar as dinâmicas para o
ano letivo de 2022-23.

  Sala Data Hora

Early Learning
(1-5 Anos)

1 Ano 2 set 9h30
2 Anos 2 set 10h30
3 Anos 2 set 11h30
4 Anos 2 set 12h00

5 Anos A 2 set 12h30
5 Anos B 2 set 12h30

  Sala Data Hora

Junior School
(1.º- 4.º Ano)

1.º Ano 9 set 15h00
2.º Ano A 6 set 12h45
2.º Ano B 6 set 12h45
3.º Ano 6 set 15h00
4.º Ano 7 set 12h45

4. ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Existem inúmeras atividades extracurriculares (sujeitas a número mínimo e máximo de inscrições) disponíveis depois
do horário letivo. Todas as atividades têm vagas limitadas, que serão atribuídas por ordem de inscrição.

A descrição, preços, horários e formulário de inscrição das atividades extracurriculares serão enviados por email até
ao dia 12 de agosto e as inscrições terminam no dia 15 de setembro.

5. DIAS DE FECHO
O PaRK International School encerra nos feriados nacionais e no feriado municipal de Lisboa (13 de junho) e ainda:

● 31 de Outubro de 2022(Junior School)
● 26 de dezembro a 30 de dezembro de 2022
● 02 de janeiro de 2023
● 03 de janeiro de 2023
● 20 de fevereiro de 2023
● 6 de abril 2023
● 10 de abril 2023

● 15 a 31 de agosto de 2023

Aqui encontra o calendário português para 2022 e 2023, com todos os feriados nacionais.

6. INTERRUPÇÕES LETIVAS
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https://www.calendarr.com/portugal/calendario-2022/
https://www.calendarr.com/portugal/calendario-2023/


Half-term
de Outono

Interrupção Letiva
de Inverno

Half-term
de Primavera

Interrupção Letiva
de Primavera

Interrupção Letiva
de Verão

31-10-2022
04-11-2021

19-12-2022
03-01-2023

20-02-2023
24-02-2023

03-04-2023
14-04-2023

03-07-2023
04-09-2023

9 de junho 2023 é dia não letivo para a Early Learning School e Junior School: os alunos que frequentarem o colégio
terão atividades organizadas pelo staff.

7. HORÁRIOS
O horário base é das 8h00 às 18h00, sendo considerado prolongamento o período entre as 18h00 e as 19h00.
Durante o mês de agosto o horário de funcionamento é das 8h30 às 18h00.

É fundamental que as crianças sejam pontuais para que tenham uma vida escolar bem-sucedida.

● Entradas: pedimos que não cheguem depois da hora de entrada específica da sala, pois as atividades
começam a esta hora e é prejudicial para as crianças não estarem presentes desde o início.

o O horário letivo, que significa aquele em que as crianças estão a desenvolver atividades que constam
no programa educativo, compreende-se entre:

- Early Learning School
- 1-2 Anos: 9h30 às 16h30
- 3-4-5 Anos: 9h00 às 16h30

- Junior School:
- 1.º Ano: 8h45 às 16h00
- 2.º-3.º-4.º Ano: 8h30 às 16h00

● Saídas: pedimos que respeitem o horário escolhido no início do ano (com ou sem prolongamento), pois só
desta forma podemos garantir a segurança de todos os alunos – o número de adultos que permanece no
horário de prolongamento obedece a um rácio que depende do número de crianças presentes. Relembramos
que, caso haja necessidade dos alunos saírem antes da hora de fim do horário letivo, o colégio deverá ser
avisado.

8. FARDAS
A encomenda das fardas deve ser feita online, através da plataforma. As faturas de fardas são enviadas por e-mail
quando a encomenda é entregue, sendo cobradas por débito direto.

Lembramos que a farda é obrigatória para todos os alunos. A farda é importante e deve ser sempre respeitada pelos
alunos - deve estar sempre em boas condições e ser do tamanho certo para que os alunos estejam com boa
apresentação. Para esclarecer qualquer dúvida podem encontrar AQUI as regras da utilização da Farda.

9. MATERIAIS
De forma a facilitar a vida das nossas famílias e evitar que tenham que se deslocar aos habituais locais que têm
sempre grande afluência, os alunos do PaRK IS poderão adquirir todo o material escolar no colégio, através de uma
parceria com a Setoffice. Os pais interessados poderão adquirir o material escolar online, preenchendo ESTE
formulário.
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https://portal.park-is.com/app/#/login
https://drive.google.com/file/d/1I_RgoNIwZayrFlGJKL0vuMqm_PjkprDy/view?usp=sharing
https://forms.gle/yymYjaAZCi21KjXP8


A SetOffice irá confirmar a encomenda, enviando um email com os dados de pagamento, que poderá ser realizado
por MBWay ou transferência bancária. Os materiais serão entregues aos alunos no início das aulas. Para todos os
assuntos referentes às encomendas pedimos que enviem um email para store@park-is.com.

Reenviamos AQUI a lista de material necessário, por ano, que inclui as especificações para os iPads (4.º Ano)

Qualquer dúvida, não hesitem em contactar a respetiva coordenadora:

- Early Learning School: Cristina Marques (cmarques@park-is.com)
- Junior School: Joana Batista  (jbatista@park-is.com)
- Joana Norton dos Reis (joana.nortondosreis@park-is.com )

Muito obrigada e bem-vindos a um novo ano letivo no PaRK International School!
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