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Praia Grande, 24 de fevereiro de 2017. 

 
 

 

ASSUNTO: COMUNICADO NR2 
 

 

A tão esperada viagem de confraternização de formatura dos alunos do 9º ano será para o Programa NR FUN, 
realizado pela NR Acampamentos na sua unidade NR2. 

Escolhemos o NR por ser uma empresa sólida, com a experiência de 60 anos de atuação na área de turismo 
educacional e que apresenta todas as condições: confraternização saudável, diversão, conforto, segurança, 
infraestrurura e responsabilidade que tanto queremos para nossos alunos e filhos e tranquilidade dos pais. 

A programação da viagem é muito dinâmica e descontraída, repleta de festas e atividades, especialmente 
desenvolvidas para esta faixa etária. 

O NR2 está localizado em Sapucaí Mirim, sul de Minas Gerais, divisa com São Paulo – próximo a Campos do Jordão. 

Acompanha esta circular folheto com mais informações sobre o Programa NR FUN.  

VEJA O QUE ESTÁ PREPARADO PARA OS ALUNOS... 

 Equipe NR de monitores, coordenadores e gerentes capacitados; 

 5 refeições diárias com bebidas e sobremesas à vontade;  

 Festas e eventos – 5 dias e 4 noites: Zim Color Festival + Micareta NR + Festa à Fantasia + Festa 
Country + Festa do Preto e Branco + Brazilian Beats Glow + Feijoada das Torcidas + Pizzaria NR; 

 Brindes da viagem: Abadá NR e Mochila NR, estes itens serão entregues no NR, durante a viagem; 

 Trilhas radicais, cachoeira, slackline, passeios a cavalo, tirolesas, caiaque e pedalinhos; 

 Campos de futebol gramados, 2 Ginásios poliesportivos, quadras de tênis, vôlei de areia, parede de 
escalada, hover board, cama elástica; 

 Estúdio musical com guitarra, bateria, baixo, teclado, amplificadores em perfeita acústica; 

 Conjunto aquático com piscina aquecida com toboágua de 70m, piscina para biribol e piscina 
semiolímpica; 

 Mega toboágua de 100m no lago; 

 Seguro viagem (assistência médico/hospitalar), enfermaria e veículo de apoio; 

 Fotos diárias do evento e vídeo no site www.nrformaturas.com.br para os pais. 

 

Os alunos irão ao NR acompanhados por professores do colégio, responsáveis pela conduta na viagem. 

O valor do transporte é informado após recebermos as confirmações de participação, pois é dividido entre 
os acampantes.  

Em data mais próxima à viagem enviaremos maiores detalhes sobre a bagagem necessária e ficha de saúde, tag 
de mala com orientações relativas ao bom andamento e organização do evento. 

 

 

 

 

http://www.nrformaturas.com.br/
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RESERVE JÁ O SEU PACOTE. PACOTE DE 23 DE AGOSTO À 27 DE AGOSTO: 
 

SAÍDA DO COLÉGIO: 23/08, quarta-feira às 11h, chegada no NR a partir das 17h. 

SAÍDA DO NR: 27/08, domingo às 14h, com chegada prevista para as 19h30. 

INVESTIMENTO: 
Valor total à vista R$ 1.305,00 ou em até 10 parcelas mensais de  

R$ 130,50 com vencimentos a partir de 10/03/17 a 10/12/17. 

Pagamentos com um número menor de parcelas deverão respeitar o vencimento inicial. 
 

 

 

Saiba mais sobre a viagem ao NR: www.nrformaturas.com.br 

 

 

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 II: 1708231257899 
 O valor do transporte não está incluso. Após finalizarmos as inscrições informaremos o valor do 

mesmo.  
 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Comunidade Educativa Passionista. 

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

