
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperatriz,20 de novembro 2017 

 

Vamos nos encantar com 

 A MAGIA E A FANTASIA  

do Natal da Alegria, com o maravilhoso  

acampamento na escola... 

Tem circo nesse lugar? 

Tem sim senhor! 

Tem espetáculo? 

Tem sim senhor 

E tem MAGIA, ALEGRIA E 

 NATAL NESTE LUGAR? 

Tem sim senhor!!! 

 

 



 

 

 

 

 

Será um dia de muita aventura! 

 

 

      Dormir fora de casa, mas numa barraca, com amigos da escola e ainda com todo o encanto 

do amor, da partilha, da gratidão e agradecimento ao ano escolar NO MARAVILHOSO ACAMP 

COC DE NATAL.  

       E juntinho com a família uma prece, uma oração natalina, também canções natalinas 

embaladas pelos sinos e emoções das turmas para os pais prestigiarem seus filhos... muitas e 

divertidas brincadeiras, sessões de fotografia com a turma e sem faltar, a troca de abraços 

fraternos e cheios de solidariedade por todos os lados com o AMIGO DOCE. 

Chegou, chegou tá na hora da alegria, 

Chegou, chegou tá na hora de organizar 

E DO ACAMPCOC DE NATAL 

PARTICIPAR... 

Hoo, hoo!!!... 

 

 

 

QUANTA DIVERSÃO... 

 

Aí... só dormir! 

E, AO ACORDAR!!! 

Hummm... presentinho 

...DEPOIS? 

Nhame, nhame...  hora  do café 

...E ENTÃO!!! 

Tchau, tchau... para as professoras 

FELIZ NATAL DA ALEGRIA! 

 

 

   

 



 

 

CHAMADA ESPECIAL NA PROGRAMAÇÃO 

Dia 02 de Dezembro- sábado 

Local: Colégio COC Imperatriz 

Turmas 2º e 3 º ano Dei Bambini e 4º e 5º ano COC Imperatriz 

Às 19h 

Vamos, vamos minha gente organizar o nosso  

espaço de magia e alegria da noite de natal? 

 

DAS 10H ÀS 13H 

Os pais devem vir deixar no Colégio COC Imperatriz, mochila com lençóis, travesseiros, outros 

pertences pessoais, devidamente etiquetados e montar a barraca. 

 

 

PROGRAMAÇÃO RECHEADA  

Em um passe de mágica ... 
 

20h- Acolhida 

20h30- Apresentações Natalinas (crianças para os pais) 

21h30 às 23h- Primeiro Sino: Brincadeiras dirigidas com os campistas 

23h- Lanche da noite 

00h-Segundo sino: Brincadeira Amigo Doce 

1h- Terceiro sino: Momento Livre- Higienização 

1h30- Quarto sino: Brincadeira e muitas, muitas histórias com a professora nas 

barracas até a soneca chegar. 

CHEGOU, CHEGOU... 

CHEGOU A HORA DE ACORDAR! 

TRALALÁ, HEY! TRALALÁ, HEY! 

HUMMM...AHHH...ACORDANDO... 

 

Dia 03- DOMINGO 

7h- Quinto sino: Hora de acordar com um grande Louvor da Criançada na 

quadra 

8h –Sexto sino:  Café da manhã em família  

8h30-  Sétimo sino: Desmontando acampamento e dando tchauzinho para as 

professoras. 

Queridos pais, confirmem a participação do seu filho(a) no ACAMP COC DE NATAL até 

dia 22 de novembro. 

 

 



 

 

 

O VERDADEIRO NATAL NO CIRCO 

 Não podemos mudar tudo do mundo num único instante... Poderemos dar 

pequenos passos rumo a um mundo melhor para todos, um mundo novo e 

solidário. Feliz Natal!  

 

 

 

Ficha de Inscrição 

 

Eu__________________________________________________________responsável pelo 

aluno_____________________________________________________confirmo             não 

confirmo            a participação do meu filho(a) no ACAMP COC  DE NATAL- NATAL NO CIRCO. 

TAXA ACAMPCOC: R$ 30,00 (Trinta reais) –LANCHE DA NOITE E CAFÉ DA MANHÃ 

CAMISETA PIJAMA: R$30,00 (Trinta reais) - Até dia 22 de novembro, receberemos as 

encomendas das camisetas pijamas,não sendo mais possível devido ao tempo necessário para 

a fabricação. 

 

 

Desde já, 

Desejamos a todos um bom e Feliz Natal! 


