
 

 

Educa-se com a própria vida, quando nela os valores proclamados estão de fato assumidos,  
tendo sempre em conta que, mais importante que o dizer – e mais até que o fazer – é o ser.” 

Nosso Modo Próprio de Educar – “Filhas de Jesus”  

    
Belo Horizonte, 12 de abril de 2019. 

  
Prezados pais e/ou responsáveis dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, 
   

Os alunos do 9º ano do EF encerrarão em 2019 mais uma etapa da vida escolar. No ano que vem                    
iniciarão uma nova caminhada, tendo em vista a adaptação ao EM e as novas conquistas, além                
de foco no ENEM e muito estudo. Portanto, vale a pena marcar esse momento com uma                
confraternização entre os estudantes do Colégio Imaculada Conceição. Sendo assim, buscamos           
uma inovação para 2019, entendendo que o importante não é simplesmente celebrar, mas dar              
sentido às celebrações que escolhemos na vida. Escolhemos, então, o Acampamento Nosso            
Recanto NR, que está estruturado para atender a todas as exigências que julgamos serem              
necessárias para o pleno êxito deste evento. Este tipo de acampamento é proposto por estimular               
as relações de amizade, a autonomia, a cooperação e a socialização. O desenvolvimento destas              
habilidades complementa a formação que queremos proporcionar aos nossos alunos. 

O NR está localizado na Serra da Mantiqueira, em Sapucaí Mirim, sul de Minas Gerais, próximo a                 
Campos do Jordão (SP). Um lugar privilegiado, com muito verde, onde predomina o clima              
temperado de montanha: muito sol durante o dia e temperaturas mais amenas à noite. 

Durante o evento, os alunos estarão sempre acompanhados por educadores do Colégio            
Imaculada Conceição. Lá participarão das atividades sempre com monitores do Acampamento e            
deverão seguir as normas disciplinares do Colégio. 

Dessa forma, convidamos vocês para uma Reunião de Pais de alunos do 9º anos EF, para                
apresentarmos nossa proposta do acampamento NR para o corrente ano. 

Reunião de Pais: 

Data: 16.04 (3ª feira)            Horário: 7h30min               Local: Espaço Cultural 

 

Contamos com a presença de todos, pois ela é muito importante para nós! 

Atenciosamente, 
 
 

  

Helen Cristina Paes 
Coord. Pedagógica  

do EFII e Médio 

 
Virginia Gris Ceolin 

  Vice-Diretora 

Sérgio Martins Duarte 
Diretor 
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