
 

 

NR ENGLISH & ACTION 

4º ano 

Caros Pais, 

Os alunos do 4º ano farão uma viagem de imersão em inglês no 
acampamento NR1 (www.nr.com.br) – localizado na Serra da Mantiqueira 

em Sapucaí Mirim, sul de Minas Gerais, próximo a Campos do Jordão (SP); 
lugar privilegiado, com muito verde, infraestrutura vasta de opções de lazer 
e entretenimento. Toda a tradição e estrutura da empresa NR, aliadas à 

experiência de monitores bilíngues no trabalho com jovens e crianças, 
oferece um verdadeiro acampamento em inglês proporcionando aos alunos 

a prática do inglês em diferentes situações e formas (visual, falada e 
escrita). 

DATA: 06/06 a 08/06 

EMBARQUE: Dia 06/06, às 7h 

CHEGADA: Dia 08/06, aproximadamente às 19h 

FORMAS DE PAGAMENTO: 

• Total antecipado (08/05): 01 x R$1341,00 

• 03 parcelas iguais (cheques para 08/05 a 08/07): 03 x R$447,00 

PAGAMENTO: Na secretaria da escola com a entrega da ficha de 
inscrição (enviada pelos alunos) preenchida. Em caso de desistência, só 

haverá devolução até 10 dias antes da viagem ou em casos de problema de 
saúde, com atestado médico. 

PRAZO PARA INSCRIÇÃO: 08/05. Após essa data não aceitaremos 

inscrições. 

A viagem tem como objetivo proporcionar às crianças uma vivência 
diferente do uso do idioma, em situações diversificadas que ampliam o uso 
do vocabulário e estruturas, e apresentam novos conhecimentos de acordo 

com novas experiências. Acreditamos que esta é uma oportunidade 
importante para o fortalecimento de um vínculo positivo com o idioma, 

motivando-os a se arriscarem mais em um uso espontâneo da língua. 

Durante este programa, os alunos participarão de atividades pedagógicas 
elaboradas em parceria entre a equipe da Santi e o NR. Os alunos serão 
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acompanhados pela professora Bianca e outros educadores fluentes na 

língua. 

No pagamento desta viagem está incluso: 

• Hospedagem com pensão completa (café da manhã, almoço, lanche, 
jantar e chá da noite) 

• Transporte em ônibus fretado com TV 

• Acompanhamento de monitores fluentes em inglês e professor/ 

educadores da escola 

• Material e Atividades esportivas e recreativas; 

• Acesso a toda infraestrutura do acampamento; 

• Seguro acidentes; 

• Auxiliar de Enfermagem 

Uma lista com sugestões do que levar será distribuída a todos os inscritos, 

assim como uma ficha de saúde para ser preenchida. Sugerimos que 
visitem o site do NR para conhecer o local e a proposta. 

Para que a viagem aconteça, é necessário um número mínimo de alunos. 

Contamos com a participação de todos. 

  

Atenciosamente, 

EQUIPE SANTI 

  

 


