Comunicado 106/2018
Assunto: Acampamento 2018
Turmas: do 1º ao 8º ano do E.F.

Guarulhos, 28 de maio de 2018.
Srs. Pais e queridos alunos,
Pensando em oferecer sempre o melhor aos nossos alunos, neste ano,
acamparemos no Sítio do Carroção, que oferece inúmeros roteiros interativos –
abrangendo as mais diversas áreas do conhecimento humano – além do lazer.
Assim, envolvidos por um clima de aventura e descoberta, nossos alunos
estarão prontos para assimilar informações e sedimentar conhecimentos que se
tornarão simplesmente inesquecíveis.
Abaixo segue o resumo de cada um dos projetos disponíveis no local:
Projeto 1 - O ENIGMA DA PEDRA
O grande desafio dessa aventura é decifrar o Enigma da Pedra. Depois de
seguir por um túnel sinuoso, os acampantes percebem que três pedras se destacam
no fundo liso de uma caverna. Caminhando pelo rio em clima de aventura, o grupo
sai em busca de uma passagem secreta. Como em um conto de Ali Babá, a parede
se abre e, diante de seus olhos maravilhados, surge a Caverna do Lago Azul, com
suas cachoeiras e tobogã, sua água aquecida, estalactites e estalagmites. Um
verdadeiro paraíso
Projeto 2 - O ELO PERDIDO
O que é realidade? O que é ficção? Essa aventura vai dar o que pensar.
Dizem que há muitos anos, uma expedição de paleontólogos passou por Tatuí à
procura do Elo Perdido. Conta a lenda que em meio a uma tempestade magnética,
ouviram ruídos estranhos e tiveram uma visão impossível: como se tivessem viajado
no tempo, enxergaram várias espécies de dinossauros. Para não perderem a
localização dessa incrível descoberta, resolveram fazer um pouso forçado. Como
saber se essa história é realmente verdadeira? Munidos de uma bússola, os
acampantes passam pela Ponte de Pedra e seguem trilhas pela mata rumo ao
Norte, onde a lenda diz que se encontra o avião. Lá está ele, entre as ramagens de
uma enorme árvore! Já sentindo correr nas veias a curiosidade de pesquisadores, o
grupo verifica o aparelho por dentro, onde encontra um mapa e uma bússola.
Orientados pelo mapa e pela bússola, eles continuam seu caminho e encontram o
sítio paleontológico. Depois de escavarem, encontram, aqui e ali, fósseis de todos os
tamanhos. Ao subir em uma colina, todos avistam, ao lado de uma lagoa, o
esqueleto de um enorme Tiranossauro Rex. Como estaria ali, depois de tantos
milhões de anos? Neste ponto todos concordam: essa é uma aventura realmente
incrível!

Projeto 3 - BIO PLANETA
A vida no planeta tem muitos detalhes fascinantes. Para os acampantes, é uma grande
alegria poder acariciar ou alimentar os filhotes do Baby Zoo. E há sempre uma caminhada com final
surpreendente, como quando descem pela escadaria que leva ao laboratório subterrâneo. A luz
intensa do sol brilha através de um tubo no centro de uma sala rodeada de aquários, onde vivem 21
espécies de peixes fluviais brasileiros. Ali, a atração principal é um jacaré do papo-amarelo, que
recebe o carinho dos acampantes. Na sequência, o grupo conhece o maior aquário de água doce do
Brasil: 180 mil litros de água alimentados por duas cachoeiras. Nele vivem tucunarés, cacharas,
piranhas, cascudos e muitas outras espécies de peixes. Mas os moradores que mais chamam a
atenção são os jacarés: mais de uma dezena deles circulam pelo aquário a céu aberto.
Projeto 4 - PLANETA TERRA
Vamos percorrer o mundo! Isso é fácil, dizem os aventureiros mais arrojados. Mas, no Sítio do
Carroção, isso é realmente muito simples, quando se descobre o planisfério: é só pular de
continente para continente. No Planeta Terra a energia do vento também é canalizada: os
acampantes se divertem conhecendo os poderes do Catavento. De repente, do fundo da terra, vem
um jato de água que se eleva a 15 metros de altura: é um gêiser tão poderoso que leva para cima
tudo o que encontra, como camisetas e bonés. Na Lagoa do Arco-íris, todos ficam maravilhados,
olhando o arco colorido que se forma quando a luz do sol bate na água. Assim o planeta reencontra
seu fascínio.
Projeto 5 - SPAZUKAMONARING
Essa aventura é única! Afinal, o que é Spazukamonaring senão a concretização do sonho de
ser piloto da Fórmula 1? Quem não gostaria de estar ao mesmo tempo em Spa Francorchamps, na
Bélgica; Suzuka, no Japão; Mônaco, no Principado de Mônaco; e Hungaroring, na Hungria? Durante
a temporada, todos se esforçam para marcar o melhor tempo e conquistar os melhores pontos da
Gincores. Finalmente, quando chega o grande dia, todas as equipes já estão preparadas com suas
superlicenças. Todos a postos! É dada a largada em Spazukamonaring! É uma verdadeira festa de
cores, que termina com banho de champagne no pódio, para delírio da torcida.
Projeto 6 - NÁUTICO
Quem não gostaria de ser um explorador do mundo aquático, como Jacques Cousteau em
seu Calypso, Colombo em sua caravela, ou Tom Sawyer no Mississipi? Na enorme lagoa todos são
tripulantes da caravela Niña, nessa descoberta do mundo da fantasia, onde tudo é possível: até
mesmo encontrar o pirata Jack Sparrow, com seu jeito divertido. Muitas espécies de peixes vivem
livremente nessas águas: carpas, tilápias, lambaris, carás, traíras, pacus, piraputangas, matrinxãs e
tambacus. É realmente um Novo Mundo para muitos, como Tom Sawyer descendo o Mississipi com
seu amigo Huck.
Lembramos ainda que além dos projetos há horários de livre escolha com atividades
diversas, teatro de sombras em 3D, jogos no período noturno e discoteca.

Data: 09 a 11 de novembro (sexta a domingo)
Local: Tatuí – (km 43 da rodovia Castelo Branco, na SP 129)
Horário de saída no dia 09/11: 15 horas.
Horário de retorno no dia 11/11: 19 horas (aproximadamente).
Valor: R$ 1500,00
Opções de Pagamento:
1. À Vista R$ 1350,00, com 10% de desconto
2. Com 10% de desconto, em 6 x de R$ 225,00 (1ª parcela até dia 15/06/2018)
3. Com 5% de desconto em 5 x de R$ 285,00 (1ª parcela até dia 15/07/2018)
4. Em 4 x de R$ 375,00 (1ª parcela até dia 15/08/2018)
No local, há lembrancinhas como camisetas ou bonés que variam entre R$ 15,00 a R$ 50,00.
Caso concordem que seu/sua filho/a participe, preencham a autorização abaixo e enviem à
secretaria juntamente com os cheques pré-datados.
Vale ressaltar que o número de vagas disponíveis é limitado, sendo no mínimo 15
vagas e no máximo 24 vagas. Elas serão preenchidas por ordem de data do primeiro
pagamento, devidamente compensado.
Em caso de desistência, os valores pagos serão devolvidos:
1. Integralmente, se desistir até 08/08;
2. 80% se desistir até 01/10;
3. 60% se desistir até 01/11;
4. 40% após 01/11.
Atenciosamente,
A Equipe do CNR.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorização

Autorizo meu/minha filho/a __________________________________________________
do ______ ano do E.F. a participar do Acampamento, no Sítio do Carroção, nos dias 09, 10 e 11 de
novembro, juntamente com a equipe do Colégio Novo Rumo.
Opções de Pagamento:
1. ( ) À Vista R$ 1350,00, com 10% de desconto
2. ( ) Com 10% de desconto, em 6 x de R$ 225,00 (1ª parcela até dia 15/06/2018)
3. ( ) Com 5% de desconto em 5 x de R$ 285,00 (1ª parcela até dia 15/07/2018)
4. ( ) Em 4 x de R$ 375,00 (1ª parcela até dia 15/08/2018)
Guarulhos, ____ de ______________ de 2018.

_____________________________________
Assinatura do pai ou responsável

