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“Consideramos a escola, em suas variadas realizações, forma privilegiada de educação integral.  
Isto, por sua estrutura, especialmente apta para colocar a cultura ao alcance de todos 

 e proporcionar sua assimilação progressiva e crítica.” 
Nosso Modo Próprio de Educar – “Filhas de Jesus” (pág.18) 

 

Belo Horizonte, 06 de junho 2019.  

Prezados pais/responsáveis pelos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, 

Conforme apresentado em reunião, os alunos do 8º ano EF terão a oportunidade de fazer               
uma viagem ao Acampamento Paiol Grande, no município de São Bento do Sapucaí, divisa de               
Minas Gerais com São Paulo (aproximadamente 7h de viagem).  

Escolhemos o Paiol Grande por ser uma empresa sólida, com a experiência de 72 anos de                
atuação na área educacional e de educação ambiental, que apresenta todas as condições para              
uma integração saudável, diversão, conforto, segurança, infraestrurura e responsabilidade, que          
tanto prezamos para os nossos alunos e para a tranquilidade dos nossos pais. 

Será uma oportunidade para os alunos participarem das atividades no Acampamento            
Paiol Grande, para que aprendam e vivenciem a fraternidade, a solidariedade, o trabalho de              
equipe, a superação de limites, a autoconfiança, a autonomia e a responsabilidade por meio de               
atividades educativas, desportivas, brincadeiras, gincanas e muito mais. 

 

OBJETIVOS: 
✔ Conviver em harmonia com as pessoas e com o ambiente; 
✔  Cuidar de si com autonomia; 
✔  Adaptar-se a novos grupos e situações; 
✔  Escolher com consciência e responsabilidade; 
✔ Aprender na prática, vivenciando conceitos  estudados em sala de aula de maneira 

interdisciplinar. 
 

As informações a seguir explicitam um pouco mais a proposta, com o intuito de AVERIGAR o                
interesse e apoio das famílias para esta atividade.  

PROGRAMAÇÃO: 

Data: 05 e 06 de setembro de 2019  

Saída do Colégio: 05/09 às 00h30, com chegada prevista no Paiol às 8hs para o café da manhã; 

Data de Retorno: 06/08 Saída do Paiol às 13hs após o almoço com chegada prevista às 20hs; 

Responsáveis que acompanharão os alunos: Equipe Pedagógica do Colégio Imaculada Conceição. 

Transporte: Ônibus da Empresa Expresso Biagini  
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INVESTIMENTO: 

Valor por aluno (a): R$520,00 (quinhentos e vinte reais) 

Forma de Pagamento: 4 parcelas de R$ 130,00 (cheque ou cartão de crédito); 

       Dúvidas sobre o pagamento, falar com Angélica Dionísio pelo Whats App (35) 9 9122-9100.  
 

Incluso no Pacote:  (Pacote de 2 dias e 1 noite)   

✔ Acomodações em chalés coletivos divididos por gênero e faixa etária; 

✔ Cinco refeições diárias (café, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche noturno); 

✔ Um monitor por chalé + 1 professor do colégio; 

✔ Enfermaria 24hs; 

✔ Supervisão durante as 24 horas nas atividades por uma equipe de monitoria; 

✔ Programação com todas as opções de atividades; 

✔ Programa de Estudo do Meio; 

✔ Camiseta promocional;  

 
Portanto, para a concretização do evento, necessitamos ter um número mínimo de 35             

inscritos.  
 

O valor do ônibus também será cotado, após a confirmação do número total de inscritos, e                 
informado aos familiares. Lembrando que o investimento é exclusivamente para as atividades no             
Acampamento Paiol Grande e nenhum valor é revertido para o Colégio Imaculada Conceição. 
 

OBS.: Durante as atividades no Paiol, daremos prioridade à convivência e não serão utilizados os               
celulares e aparelhos eletrônicos. Os pais ou responsáveis poderão acompanhar a temporada            
através da página no Facebook “Baú de Notícias”. 

Ressaltamos que essa é uma atividade opcional. Caso haja interesse, solicitamos que confirme             

a inscrição devolvendo a documentação preenchida até o dia 11 de junho, para que as reservas                

sejam efetivadas na temporada do Acampamento.  

       Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

       Atenciosamente, 

 

Helen Cristina Paes Ana Paula Mendes Soeiro 
Coordenadora Pedagógica Assistente Comunitária 
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PROTOCOLO DE ADESÃO 

 

Eu, _______________________________________________________ responsável pelo(a)    

estudante __________________________________________ do 8º ano EF do Colégio Imaculada         

Conceição. 

(       ) Tenho interesse na proposta apresentada. 

(       ) Não tenho interesse na proposta apresentada. 

Assinatura: __________________________________________________  Data: _____/____/____ 

Grau de Parentesco: __________________________________ Contato: (    ) __________________ 

 

✂============================================================================== 
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