
Referente: Acampamento NR 1 – 1º ao 6º ano Ensino Fundamental I 
 
 Prezados pais, 
 
 Em março/abril, o Colégio Morumbi Sul realizará o tradicional acampamento com alunos do 1º 
ao 6ª ano ao NR1- Nosso Recanto, um privilegiado espaço de lazer localizado a 180 km da capital 
paulista, no município de Sapucaí Mirim – Sul de Minas Gerais, em plena Serra da Mantiqueira. 
 Durante a permanência no NR1, os alunos vivenciarão uma programação especialmente 
elaborada e desenvolvida por uma equipe especializada de monitores, com vistas a proporcionar muita 
diversão por meio de experiências de  autonomia, relações sociais,  afetivas, vida comunitária e 
educação ambiental. 
 

       ���� INFRAESTRUTURA – www.nr.com.br 

 
Veja o que espera por você: 
 

� Hospedagem em quartos confortáveis; banho com aquecimento a gás;  

� 5 refeições diárias / suco e água mineral em todas as refeições; 

� Suco, chá ou chocolate em todos os lanches; 

� Discoteca: noite especial com fantasia; 

� Equipe de monitoria e coordenação altamente capacitada. 

� Programação de atividades esportivas, recreativas, culturais e radicais; 

� Visita e estudo de História Natural no Zoológico de Répteis do NR; 

� Ginásio poliesportivo, quadra externa e vôlei de grama; 

� Trilha na lama (opcional); 

� Tirolesa, cavalos, touro mecânico; charrete; parede de escalada, hover board, cama elástica; 

rali na lama, pedalinhos; salão de jogos; 

� Conjunto aquático com piscina semiolímpica aquecida, toboágua de 14m;  

     � Foto do grupo para cada acampante;  

� Enfermaria e veículo de apoio 24h; 

� Seguro viagem para todos os participantes; 

� Álbum de fotos dos alunos durante o evento no site  

www.nr.com.br para os pais; 
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     ���� IMPORTANTE: 

 

1 – A saída para o acampamento será: 31/03/2017 (sexta-feira) 
Horário: 10h (organização da bagagem) – 10h30 (embarque) 
2 – O retorno ao Colégio está previsto para: 02/04/2017 (domingo) 
Horário: 18h 
3- Pagamento: para que todos os alunos possam participar, parcelaremos o valor total em até 5 vezes: 

 
À vista até 20/03/2017 (2ª feira)...............................  
Valor a prazo – cheques pré-datados ou cartão de 
crédito:...................................................................... 

   
R$  775,00                         
 
R$  800,00 

   

• Em 2 vezes  20/03/2017 R$ 400,00 

 20/04/2017 R$ 400,00 
   

• Em 3 vezes  20/03/2017 R$ 267,00 

 20/04/2017 R$ 267,00 
 22/05/2017 R$ 266,00 
   

• Em 4 vezes  20/03/2017 R$ 200,00 

 20/04/2017 R$ 200,00 
 22/05/2017 R$ 200,00 
 20/06/2017 R$ 200,00 
   

• Em 5 vezes  20/03/2017 R$ 160,00 

 20/04/2017 R$ 160,00 
 22/05/2017 R$ 160,00 
 20/06/2017 

20/07/2017 
R$ 160,00 
R$ 160,00 
 

A inscrição deverá ser feita, mediante pagamento e apresentação da ficha devidamente preenchida 
e assinada, na secretaria do colégio, até 20/03/2017 (2ª feira), pois dispomos de vagas limitadas e a 
data limite para fechar a relação de alunos com a empresa é 24/03/2017 (6ª feira). Sendo assim, 
solicitamos aos responsáveis que procurem a secretaria até a data indicada para inscrições (20/03). 
 
OBS: Posteriormente enviaremos ficha médica e lista de bagagem para os inscritos. 
Para esclarecimento de qualquer dúvida estaremos à disposição. 
 
Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 
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