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Praia Grande, 24 de fevereiro de 2017. 

 
 

 

ASSUNTO: COMUNICADO NR1 
 

 

COMUNICADO NR1 

 O NR Acampamentos atua em parceria com escolas, oferecendo o que há de melhor em acampamento 

educativo, proporcionando desenvolvimento pessoal e vivências de aprendizagem com diversão e 

segurança.   

 Com forte compromisso com a qualidade, em constantes investimentos e aprimoramentos, o NR é a 

melhor opção de atividade extraclasse para a sua escola. 

NR CLÁSSICO – O ACAMPAMENTO EDUCATIVO DA SUA ESCOLA 

 O programa NR Clássico favorece a integração entre os alunos, professores e todos com o meio, é 

estruturado em módulos que se inter-relacionam, proporcionando ao aluno uma vivência múltipla de 

atividades facilitadoras do processo de desenvolvimento dos aspectos social, cognitivo, físico e 

emocional, alinhando conhecimentos pedagógicos com atitudes e habilidades.  

 

MÓDULO AMBIENTAL  

 Apresenta a natureza no acampamento e seu entorno, com destaques para a biodiversidade nas 

trilhas da Mata Atlântica, sua fauna e sua flora. Inclui também um divertido rali na lama e uma 

visita ao NR Zoo de Répteis com apresentação do Biólogo NR.  

 

MÓDULO VIVENCIAL 

 Atividades em grupo que destaca a integração, a criatividade, o lúdico e o trabalho em equipe. 

 

MÓDULO CULTURAL 

 Estimula a identificação e o desenvolvimento de talentos, trabalha as competências artísticas e 

reforça a conquista de novos conhecimentos. Sala de arte, marcenaria e teatro são especialmente 

preparados para este modulo. 

 

MÓDULO ESPORTIVO 

 Incentiva a prática de esportes como fonte de saúde, ressalta o respeito pelas regras dos jogos 

formais e informais, promove o Fair Play. Ginásio poliesportivo, campos de futebol e quadra 

externa, uma grande infraestrutura de esportes. 

 

MÓDULO RECREATIVO 

 Reforça a necessidade e capacidade de escolha para o lazer, a utilização do tempo de forma 

saudável e o prazer pela escolha. Diversificadas atrações fazem parte deste módulo: conjunto 

aquático com piscina semiolímpica aquecida, toboágua, piscina para biribol; passeios a cavalo, 
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pedalinhos, caiaques, salão de jogos, tirolesas, parede de escalada, hover board, pesca e cama 

elástica.  

LOCAL: o NR1 está localizado em Sapucaí Mirim, divisa São Paulo – Minas Gerais a 30 km de Campos do 

Jordão e a 180 km da cidade de São Paulo. A região é privilegiada pela beleza natural da Serra da 

Mantiqueira e apresenta clima tropical de altitude. 

NR, o seu pacote perfeito: proposta educacional, segurança, diversão e organização. O NR dispõe para a divulgação 

e organização da viagem um kit completo e toda a atenção da equipe de assessoria.  

 

BENEFÍCIOS DO PACOTE NR: 

 Hospedagem em quartos confortáveis com banho com aquecimento a gás. 

 Utilização de toda infraestrutura do NR1. 

 5 refeições diárias com bebidas e sobremesas à vontade. 

 Equipe de monitoria e coordenação altamente especializada. 

 Programação NR Clássico. 

 Visita ao NR ZOO - o maior zoológico de répteis particular do Brasil. 

 Sala reservada ao corpo docente com acesso à internet. 

 Seguro viagem para alunos e professores, enfermaria e carro de apoio 24h. 

 Pôster com a foto do grupo para a escola. 

 Fotos dos alunos durante o evento no site www.nr.com.br para os pais. 

 

PROPOSTA DE DATA, INVESTIMENTO E CONDIÇÕES: 
 

PERÍODO: De 14 a 16 de agosto de 2017 

CHEGADA: Segunda-feira a partir das 11h. 

SAÍDA: Quarta-feira até às 9h. 

INVESTIMENTO: 
10 parcelas de 57,00 com vencimentos a partir de março. Total de R$ 570,00 por aluno. 

(Não há desconto para pagamento à vista e nem para irmãos). 
 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 A partir deste ano, o pagamento do NR será feito EXCLUSIVAMENTE por cartão de crédito no site do NR.  

 Para efetuar a inscrição é necessário acessar o site do NR – www.nr.com.br/pagamento e inserir o 

código da escola, exclusivo para cada colégio. Assim que efetuar o pagamento, a inscrição será enviada 

ao NR e ao colégio. 

 A inscrição deverá ser feita até 30/03/2017, após esta data o site bloqueia a mesma. 

 Atenção ao código da escola que deverá ser preenchido para o NR I: 17081412580169 

 O valor do transporte não está incluso. Após finalizarmos as inscrições informaremos o valor do mesmo.  

 

Atenciosamente, 

Comunidade Educativa Passionista. 

http://www.nr.com.br/
http://www.nr.com.br/pagamento

