
 

 

 

 

 
 

 

CIRCULAR 087/17                                                                                                               Rio, 26 de outubro de 2017. 

 

Senhores Pais: 

A viagem de 2018 dos alunos do 9º ano está definida. 

Escolhemos o NR por ser uma empresa sólida, com a experiência de 65 anos de atuação na área de turismo 
educacional e que apresenta todas as condições de confraternização saudável, diversão, conforto, segurança, 
infraestrurura e responsabilidade que tanto queremos para nossos alunos e filhos e para a tranquilidade dos pais. 

E em comemoração aos 65 anos, o NR tem uma oportunidade: GARANTE O MESMO VALOR DE 2017 para a escola 
que aderir ainda este ano. Para a escola participar do Acampamento de 9º ano, necessitamos de uma adesão mínima 
de 15 alunos. É importante destacar que o pagamento iniciará em janeiro de 2018. 

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

 

O transporte é de organização do colégio e o seu valor será tratado separadamente do pacote NR, seguindo 

em circular específica. 

 

Investimento por aluno relativo ao NR: R$ 1.133,00,00 (hum mil e cento e trinta e três reais), parcelado em 12 
vezes. 
 

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

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

Acompanha esta circular o folheto com mais informações sobre o local e programação.  

VEJA O QUE ESTÁ PREPARADO PARA OS ALUNOS... 

 Uso de toda infraestrutura NR sem custos adicionais  

 Equipe NR de monitores, coordenadores e gerentes 

 5 refeições diárias com bebidas e sobremesas à vontade  

 Festas e eventos conforme apresentado no folheto 

 Refeições temáticas 

 Brindes referentes ao pacote contratado 

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

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

 

 

Independente da data agendada, os alunos sairão do colégio num domingo às 8h30 e retornarão na quarta-feira 
seguinte com chegada prevista para as 20h, aproximadamente, no colégio. 

Observação: Todo aluno deverá, no dia da viagem, estar com sua carteira de identidade original. 

 
 

 

                            Eu, ______________________________________________________________ responsável pelo 

aluno _____________________________________________ da turma _____ gostaria de 

aderir ao passeio de Formatura de 9º ano/2018, ainda em 2017 para fazer o pagamento 

conforme tabela 2017. 

 

__________________________________________ 

Assinatura 


