
 

 
 

 
 

Está chegando o grande dia! 

 

 

 

Senhores Pais! 
 

           Com muita alegria aguardamos o momento do embarque para o Acampamento Nosso 
Recanto. 
           Seguem algumas orientações para que possamos ter uma viagem tranquila e prazerosa: 
 

 Embarque: dia 19/09 , segunda – feira,  às 7h horas. Contamos com a pontualidade de 
todos.  

 Retorno: dia 21/09, quarta feira,  retorno previsto para às 14h30 (aproximadamente). 

 È obrigatório a apresentação do RG (original) no momento do embarque, caso o aluno 
não possua RG, necessário apresentar certidão de nascimento. 

 Chegaremos ao acampamento no horário do almoço, portanto não haverá parada na ida, os 
alunos deverão tomar um café da manhã em casa e poderão levar um lanche para comer no 
trajeto; no dia 21/09, data do retorno, sairemos do acampamento após o café da manhã, 
também não faremos parada. 

 Durante os dias da viagem, será mantido contato com o Colégio de 3 a 5 vezes por dia. 
      O telefone do Colégio para contato è: 3476-1890 

 Durante os dias da viagem, será mantido contato diário com o Colégio e  

pelo Classapp (aplicativo). Acompanhem as fotos diariamente no 

sitewww.nrformaturas.com.br , pelo Classapp e site do Colégio. 

 Lembramos que o clima do local é de montanha: durante o dia o tempo é agradável, às 
vezes com sol forte (não esqueça o protetor solar) e a noite faz muito frio. Reforçamos a 
necessidade de levar agasalho. 

 Lembre-se de anotar o nome da criança em todos os pertences (roupas, agasalhos, produtos 
de higiene, boné, mala, roupa de cama e banho, calçados, etc). 

 Não é necessário levar muito dinheiro, apenas o necessário para compra de algum souvenir 
do NR. 

 Sigam as sugestões de enxoval do NR para preparar a bagagem. Evite o excesso. Não 
esqueçam a roupa de cama e banho. Levar travesseiro.  

 Os acampantes podem usar a criatividade e preparar uma roupa diferente para o baile a 
fantasia. Teremos também o almoço dos times. 

 Toda orientação especifica quanto a medicação ou alimentação deverá ser enviada por 
escrito. 

 Recomendamos a todos que NÃO levem aparelhos eletrônicos, estes não serão usados no 
acampamento.  

 
 

Atenciosamente, 
 

Comunidade Educativa Passionista 
 

 

  

  

Colégio Passionista Santa Maria 

Praia Grande, 14 de setembro de 2016. 

Assunto: Acampamento Nosso Recanto 
 

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

