
 

 

 

 
 

VIAGEM CULTURAL - ENGLISH & ACTION 

SAPUCAI MIRIM - MG 
DESTINO 

 Sapucaí Mirim - MG 

PERÍODO 

 18 a 21.08.2019 (Ensino Fundamental 2 - 6º,7º e 8º anos) 

 13 a 16.08.2019 (Ensino médio - 9º, 1º e 2º anos) 

PÚBLICO ALVO 

 Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

OBJETIVO -  VIAGEM AULA 

O English & Action é uma viagem de imersão em inglês, onde a programação e o nível 

de fluência da língua são adequados às características do grupo, o que garante 

aprendizagem, diversão e integração entre os participantes. 

O English & Action é um programa de viagem para o exterior sem sair do Brasil. O 

objetivo de um acampamento em inglês é trabalhar a compreensão, onde as crianças e 

jovens terão a oportunidade de se comunicar de diversas formas (visual, falada e escrita) 

e perceber quão simples e importante é comunicar-se claramente em inglês, aumentando 

sua capacidade de usar o que é aprendido em sala de aula, além de estimular o aprendizado 

de novos termos, ampliando seu vocabulário, assim como ocorreria em uma viagem 

internacional. 

AÉREO 

ROTEIRO / DESTINO 
 Data de 

Embarque 

 Data de 

 Retorno 

CAMPO GRANDE / SAPUCAI MIRIM - MG 

/ CAMPO GRANDE 

Horário a definir 

13.08.2019 16.08.2019 

 

CAMPO GRANDE / SAPUCAI MIRIM - MG 

/ CAMPO GRANDE 

Horário a definir 

18.08.2019 21.08.2019 

 

“Uma educação de qualidade, onde o passado e 

o presente se encontram com a teoria e a 

prática elucidam a mente, tornando-a 

brilhante! ” 



 

 

 

 

NR ACAMPAMENTOS – Projeto ENGLISH & ACTION 

Nome Categoria Entrada Saída 

NR Acampamentos  

Projeto ENGLISH & ACTION 
Acampamento 18.08.2019 21.08.2019 

 

 

 

INCLUSO NO PACOTE 

 Aéreo – Campo Grande / São Paulo / Campo Grande. 

 Transfer Aeroporto / NR / Aeroporto. 

 Participação no Programa English & Action. 

 05 Refeições diárias, com bebidas não alcóolicas e sobremesa.  

 Acompanhamento representante logístico Zenith™ durante toda a viagem. 

 3 Representantes da Escola para acompanhar a viagem.  

 Repasse de R$ 300,00 para cada representante da Escola como ajuda de custo para 

extras. 

 Camiseta Personalizada.  

 Seguro Viagem. 

CUSTO -  Adesão mínima de 30 alunos pagantes. 

 

VALOR POR PESSOA – Sujeito a Confirmação. 

HISTÓRICO VALOR POR ALUNO – R$ 

Pacote NR 2.215,00 

FORMA DE PAGAMENTO 

ÍTEM HISTÓRICO 

Pacote NR English & Action Entrada + 4 Vez sem Juros no Cartão de 

Crédito ou Cheque Pré-Datado. 

 

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. 

 

Aglaé Vasconcellos 
Departamento Comercial 

ZENITH TURISMO 
 vendas@zenithturismo.com  
  Fone: (67) 3028-3070 – 98103-1750 

 Whats: (67) 99266-0693 
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NR ACAMPAMENTOS 

 
 

                   O NR Acampamentos atua na área educacional e de lazer, contribuindo para 

o desenvolvimento e formação de milhares de crianças e jovens desde 1953. 

São mais de 40.000 acampantes que frequentam suas duas unidades a cada ano, 

divertindo-se, fazendo novas amizades e aprendendo a respeitar o meio em que vivem. 

Acampar é um convite à participação e à convivência harmoniosa entre as pessoas, em 

contato com a natureza. Uma proposta educativa do NR que contribui para o 

desenvolvimento integral do indivíduo. Esta proposta se consolida por meio de práticas 

esportivas, recreativas, culturais e atividades dirigidas variadas. Também é um convite à 

aventura, cujos maiores desafios são estimular a adaptação social, a integração, liberdade 

e autonomia, com especial atenção para a segurança. 

Ambas as unidades estão localizadas 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. Araucárias, águas 

cristalinas e uma mata exuberante compõem a paisagem. Esta é uma região de rara beleza. 

Programação 
A programação é inteira em inglês, adequada ao nível de proficiência da língua e à faixa 

etária dos alunos. 

A vivência em inglês nas atividades recreativas, lúdicas, esportivas, de aventura e 

culturais faz com que o aluno se relacione com os desafios de uma situação diferente, 

aumentando sua capacidade de usar o que foi aprendido em sala de aula e adquirindo 

fluência e confiança no uso do idioma em futuras experiências. 

Além de contribuir no desenvolvimento dos conhecimentos do idioma Inglês, a 

programação favorece a formação do aluno em seus aspectos social, cognitivo, físico e 

emocional, e reforça a integração de alunos e professores.  

 



 

 

  

 Estadia Acampamento 3 noites. 

 NR Sports (típicos de países de língua inglesa), como: 

 Rugby 

 Basquete 

 Flag Football 

 Cheerleading. 

 Softball 

 Ultimate Frisbee. 

 

 5 refeições por dia com bebidas e sobremesa. 

 American Breakfast 

 Tex-Mex Lunch 

 Canadian Breakfast 

 Geek Lunch 

 

 Travel Journal para todos os passageiros. 

 Medieval Night e Halloween Party. 

 Entrevista no Departamento de Imigração do NR (check-in e check-out). 

 NR Nature Walk. 

 Sinalização e ambientação dos espaços NR. 

 As atividades são adequadas às necessidades e expectativas de cada faixa etária 

e domínio do idioma.  

 Extreme enconter ith reptiles. 

 

 

 

 

 



 

  



 

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento. 

 

 

 

Aglaé Vasconcellos                               Heron Milan 
Departamento Comercial                                       Departamento Financeiro 

ZENITH TURISMO                                                    ZENITH TURISMO 
  aglae@zenithtur.com.br                                                        heron@zenithtur.com.br       
  Fone: (67) 3028-3070 – 98103-1750                                    Fone: (67) 3028-3070 – 98113-1616 

 Whats: (67) 99266-0693                                                       Whats: (67) 98113-1616 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


