
Barra Mansa, 02 de março de 2020. 

Prezados Pais e/ou Responsável: 

 

 Este é um levantamento sobre o interesse em participar do tradicional Acampamento Sacatec/Nosso 

Recanto (Sapucaí-Mirim-MG), que o Colégio Verbo Divino promove para os seus alunos de 6os e 7 os anos do 

Ensino Fundamental em parceria com a equipe técnica do professor José Backes. Neste ano, o acampamento 

acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de julho.  

 

 Os principais objetivos do Acampamento são:  

- A integração entre os alunos;  

- A busca do autoconhecimento;  

- O desenvolvimento, no adolescente, do respeito mútuo e o espírito de companheirismo;  

- A prática, em tempo integral, da responsabilidade e da organização; 

- O amadurecimento, na companhia saudável dos amigos, com muita diversão e alegria. 

 

 As atividades lúdicas e formativas serão orientadas e acompanhadas por monitores especializados, os 

quais já organizam o evento para nossos alunos há vários anos. Para acompanhar os alunos, o Colégio indicará 

dois profissionais a serem escolhidos entre os professores e a coordenação. 

 

Os valores para inscrição poderão ser pagos das seguintes formas: 
 Datas Valores 

À vista, em dinheiro ou cheque 17/03 R$ 1.420,00 

Parcelado em cheques (5x) 17/03, 17/04, 17/05, 17/06 e 17/07 R$ 1.500,00 em 5 parcelas de R$ 300,00 

À vista em cartão de débito 17/03 R$ 1.435,00 

À vista em cartão de crédito 17/03 R$ 1.460,00 

Parcelado em cartão de crédito 17/03 em diante R$ 1.460,00 com juros por conta do emitente 

  

  Os valores acima são válidos até a data de inscrição (17/03). Após esta data poderão ocorrer reajustes. 

 

No valor citado, estão incluídas as despesas de transporte, o uso da infraestrutura, as diárias de hospedagem, as 

refeições diárias (café, almoço, lanche, jantar e lanche noturno), a monitoria, materiais e demais despesas. 

 

 Para os pais que responderem afirmativamente esta intenção de participação no Acampamento, 

posteriormente seguirão para casa esclarecimentos e formulários para a inscrição que acontecerá em 17 de março.  

 

 Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos com a Coordenação Pedagógica ou com o professor José 

Backes, por e-mail (jose@backes.com.br) e/ou pela rede social, no seguinte endereço de internet: 

www.facebook.com/sacatec (esta página da rede social inclui fotos e vídeos com esclarecimentos sobre o local e 

o evento). 

 

IMPORTANTE: O número de vagas é limitado. Somente os 83 primeiros a entregarem o canhoto abaixo garantirão 

sua vaga. Os demais serão incluídos em uma lista de espera por vagas.  Prazo máximo para entrega do canhoto abaixo: 

09/03/2020. Porém, o quanto antes confirmar o interesse mais chance terá de obter uma das vagas. 

 

José Backes 

Coordenador Acampamento Sacatec/NR 
 

 

 

Aluno(a): ___________________________________________________ Turma: ________ 

 

Nome do Responsável: ______________________________________________________ 

 Sim, participará do Acampamento - 2020 

 Não participará do Acampamento - 2020 

_____________________________ 
Assinatura do Responsável 

 
 DEVOLVER ESTE CANHOTO no máximo até o dia 09/03/2020 

 

mailto:jose@backes.com.br
http://www.facebook.com/sacatec

