INFORMAÇÕES TEMPORADAS DE FÉRIAS NR
JULHO/2022
Olá!
Seguem algumas informações referentes ao nosso acampamento de férias.
O NR, desde 1953, atua no processo de desenvolvimento social e psicológico, de crianças e
adolescentes, no período das férias. Com forte compromisso com a qualidade e segurança de
nossos clientes, investimos constantemente em melhorias na nossa estrutura e no treinamento
de nossa equipe de monitores; tornando-nos a melhor opção para as férias das crianças.
As férias no NR favorecem o desenvolvimento em seu aspecto social, cognitivo, físico e emocional.
O convívio em grupo integra acampantes de lugares diferentes do Brasil e do mundo. As atividades
desenvolvem o potencial individual de cada um, o espírito de cooperação, a independência e o
amor à natureza.
Correr e se sujar de terra e lama em uma trilha de aventura, brincar de esconde-esconde, fazer
bagunça no quarto antes de dormir, ir à piscina, cantar em uma roda de violão com os amigos,
se divertir... Essas são algumas situações simples que deveriam ser rotineiras, mas que hoje em
dia não fazem mais parte do nosso cotidiano, devido a fatores como a insegurança das grandes
cidades, a falta de espaço e o sedentarismo gerado pelo excesso de uso dos jogos eletrônicos.
Para um melhor aproveitamento do que oferecemos, a divisão das crianças e jovens ocorre de
acordo com a faixa etária, tanto quando se diz respeito às atividades oferecidas quanto à divisão
dos quartos. Em um quarto a diferença máxima permitida é de até 1 ano e meio.
Durante toda a temporada uma equipe de psicólogos e pedagogos oferece suporte em questões
relacionadas à adaptação e convivência dos acampantes. Nossa equipe de monitoria é treinada
para garantir 24h de animação com muita segurança. A média é de 1 Monitor para cada 7 crianças.
A programação sempre dirigida e supervisionada inclui atividades recreativas, esportivas,
cooperativas, culturais e de aventura - com destaque para a educação ambiental. As atividades
esportivas são realizadas geralmente de acordo com o sexo e faixa etária, enquanto as recreativas
e culturais podem ser mistas.

Oferecemos o serviço de lavanderia sem custo adicional. Para isso todos os pertences devem ser
identificados com o código de acampante numérico, fornecido no momento de inscrição.
Possuímos médicos e enfermeiras, que atendem 24h/dia. Cada acampante possui seguro
viagem, com assistência médica e odontológica.
No caso de qualquer eventualidade os pais serão imediatamente comunicados.
Ao longo do dia, proporcionamos 5 refeições deliciosas e nutritivas. O cardápio do NR é elaborado
com todo o cuidado por uma equipe especializada de chefs e nutricionistas, visando o bem estar
e a saúde de nossos acampantes.
•
•
•
•
•

Café da manhã
Almoço
Lanche da tarde
Jantar
Lanche noturno

Possuímos transporte de ida e volta a partir de São Paulo. Existe a opção da chegada/saída
dos acampantes diretamente ao NR, bastando avisar com antecedência a nossa central de
atendimento.
É nossa intenção, proporcionar aos seus filhos, um pouco da felicidade que tivemos enquanto
crianças!!!!!
Bate-papo
Para as crianças que vão pela primeira vez ao NR, aconselhamos que seja feito um “BATE-PAPO”
virtual, com um de nossos diretores ou coordenadores. Nele explicaremos com mais detalhes a
rotina do acampamento, além de esclarecer eventuais dúvidas. Esse bate-papo é feito totalmente
sem compromisso. Acreditamos que ele seja de grande importância para que a temporada da
criança seja um sucesso!
Agende seu horário pela nossa central através dos WhatsApps
(11) 99265-8314 ou (11) 99557-2370 ou (11) 97128-7488.

TEMPORADA

FAIXA ETÁRIA

DATAS

KIDS

5 a 10 anos

04 a 10/07/22

11 a 17/07/22

NR - Resort Sapucaí-Mirim

TEENS

11 a 16 anos

04 a 10/07/22

11 a 17/07/22

NR - Resort Santo Antônio
do Pinhal

DONAS DA RUA

6 a 14 anos

04 a 10/07/22

NR - Resort Santo Antônio
do Pinhal

KIDS & TEENS

7 a 13 anos

18 a 24/07/22

NR - Resort Santo Antônio
do Pinhal

PARIS SAINTGERMAIN
ACADEMY

7 a 15 anos

18 a 24/07/22

NR - Resort Santo Antônio
do Pinhal

NRB

7 a 17 anos

18 a 24/07/22

NR - Resort Santo Antônio
do Pinhal

TABELA DE VALORES

LOCAL

INFORMAÇÕES

Esperamos você para férias inesquecíveis!

FAÇA SUA INSCRIÇÃO OU RESERVA

