
 

 

Natal, 22 de novembro de 2021. 
 

“A educação marista, empenhada na luta por justiça e por estrutura de 
solidariedade, valoriza o indivíduo como sujeito de direitos e cria 
oportunidades para seu acesso a espaçotempos sociais, culturais e 
educacionais.”  

(Projeto Educativo do Brasil Marista, 2010)   

 
ACAMPAMENTO MARISTA: Segurança pra encarar qualquer desafio! 

 
CONQUISTAS, PERSPECTIVAS E DESAFIOS NO CAMINHO À EXCELÊNCIA 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 
Na vida acadêmica marista, os estudantes são desafiados ao crescimento social e científico, de modo a 

desenvolverem o trabalho em equipe e a capacidade de relações interpessoais. Nessa direção, no dia 30 de 
novembro de 2021, realizaremos, com os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, o acampamento. Uma 
das ações do Projeto de Imersão dos alunos no Ensino Médio, que tem o objetivo principal de promover 
experiências reflexivas e práticas sobre desafios e obstáculos. O referido evento ocorrerá no Centro de 
Educação Ambiental - Escola das Dunas, localizado em Pitangui - Extremoz/RN.   

Reconhecemos o empenho e o compromisso de cada educando para a conquista dos desafios que 
surgiram durante o processo de escolarização. Para a continuidade desse caminho de conquistas, destacamos 
a necessidade da construção segura para uma nova jornada: o Ensino Médio. Assim, no acampamento, 
focalizaremos a relevância do amadurecimento e a tomada de decisões futuras, fortalecendo, desse modo, o 
potencial emocional e cognitivo dos estudantes.  

Sobre o ambiente do evento, destacamos que o acampamento foi previamente estruturado pela equipe 
de segurança, esportiva e pedagógica do colégio, de modo a garantir, durante todo o tempo da atividade, que 
os estudantes usufruam vivências com novas conquistas motivacionais nos desafios propostos.   

No mais, toda atividade será monitorada pela equipe diretiva, equipe pedagógica e equipe de 
enfermagem. Além dos educadores, equipe de segurança do colégio e, contaremos com seguro educacional, 
a Mandacaru Viagens e Turismo e equipe de profissionais da Escola das Dunas.  
 

Aos participantes, solicitamos atenção às orientações seguintes: 

 Concentração e embarque: 30/11, às 17h30, no estacionamento da rua Ceará-Mirim; 

 Saída da escola: 30/11 às 18h; 

 Os alunos deverão usar a camisa do acampamento, roupas leves e calçados adequados para 
caminhada em trilhas e dunas. O uso de máscaras também será necessário; 

 Os alunos deverão levar um kit para acampar: repelente, protetor solar, lanterna, garrafinha 
para água e blusa de frio (caso o tempo esfrie); 

 Durante o evento, serão oferecidos lanche, jantar, água e café da manhã; 

 Previsão de chegada à escola: 01/12, às 7h30, no estacionamento da rua Ceará-Mirim. 

 

Ademais, agradecemos aos familiares por todo apoio e acompanhamento neste processo de transição. 
 
 

Atenciosamente,  
 
 
 

ILCE MARA CAVALCANTI DA SILVA 
VICE-DIRETORA EDUCACIONAL 
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FICHA DE CONFIRMAÇÃO – ACAMPAMENTO MARISTA 2021 
(Devolver à coordenação até 26/11/2021) 

 
Eu, _______________________________________________________, dou ciência e confirmação sobre a 

participação do(a) aluno(a) ________________________________________________________do 9º ano 

___ no “Acampamento Marista: Segurança pra encarar qualquer desafio!”, a acontecer dia 30 de 

novembro de 2021, conforme comunicado enviado. 

 
Ao confirmar a participação, algumas informações são importantes. 

 O(a) estudante faz uso de alguma medicação? (   ) SIM (   ) NÃO  
 Qual?  _________________________________________________________________________________ 
 

 O(a) estudante é alérgico(a)?  (   ) SIM (   ) NÃO 
Que tipo de alergia? 

________________________________________________________________________________________ 

 


