
ESCOLA DE FAMÍLIAS – M. GINETTA – JULHO.2022 

 

A Escola de Famílias na Mariápolis Ginetta, que oferece a oportunidade da 

família morar numa Mariápolis, acontecerá no período de 16 de julho a 24 

de julho de 2.022. 

Chegada na manhã do dia 16 e término no dia 24 à tarde. 

Programa da escola: 

1 - Aprofundamento dos temas:  

- Espiritualidade da Unidade na família hoje 

- Vocação ao matrimônio 

- Meios de comunicação social na família 

- Deter-se e responder às dores da família hoje 

2 – Programação formativa para as crianças e adolescentes, durante o 

horário de formação dos adultos. 

3 – Convivência na própria família, entre as famílias da escola e com os 

habitantes da Mariápolis.  

Valores: 

Acomodação e uso do Centro Mariápolis, por família = R$ 1.582,00 

Taxa de participação, por família = R$ 100,00 

Alimentação: as refeições serão feitas nas próprias casas. Cada família 

receberá o almoço pronto e terá de preparar juntos o próprio café da 

manhã e o jantar.  

Valor da alimentação por pessoa, por dia = R$ 48,00 (criança até 5 anos 

não paga e de 6 a 11 anos paga 50%). 

Para quem desejar, o Centro Mariápolis disponibiliza um kit de roupa de 

cama e banho por R$ 30,00, por pessoa, para o período todo. 

O preço de transporte entre o aeroporto de S. Paulo e a Mariápolis é de 

aproximadamente R$ 200,00 por viagem. 

Exemplo de cálculo de valor para um casal com 2 filhos entre 6 e 11 anos: 

Acomodação e uso do C. Mariápolis = R$ 1582,00 

Taxa de participação na escola = R$ 100,00 

Alimentação casal = R$ 48,00 x 9 dias x 2 = R$ 864,00 

Alimentação filhos (50%) = R$ 24,00 x 9 dias x 2 = R$ 432,00 

Valor total = R$ 2.978,00. 

As famílias que vierem com bebês, deverão trazer a babá ou comunicar a 

necessidade de pessoa para cuidar, que, neste caso terá um custo diário. 

As inscrições devem ser feitas até dia 31 de maio de 2022, pelo whatsapp 

n. (11) 99643.0288 (Cida) ou (11) 97677.4536 (Dimas).  


