FUNDAÇÃO ACAMPAMENTO PAIOL GRANDE

FORMATURA NA MONTANHA
Público-Alvo: Alunos de 9º ano do Ensino Fundamental.
Objetivo: Proporcionar aos alunos formandos de 9º ano, momentos de lazer, diversão e
comemoração pelo ciclo que se encerra, em um ambiente seguro onde a
animação, o contato com a natureza e a vivência se tornarão inesquecíveis.
Descrição / Programação: Especialmente preparada e inclui:
 Atividades temáticas;
 Paiol Folia com finalização à beira da piscina;
 Jantares temáticos – a Fantasia, Havaiano e Gala.
 Baladas;
 Diversão e Gincanas na piscina;
 Jogos esportivos;
 Patinação;
 Manobra Radical – A atividade mais tradicional e radical do Paiol Grande!
 Caminhada ecológica - Um grande diferencial para a temporada de formatura é uma
caminhada com escalada até o topo da Pedra da Ana Chata, um lugar incrível a 1700
metros de altitude, com vista espetacular para a Serra da Mantiqueira. Uma
AVENTURA que irá marcar este momento de concretização de uma etapa importante
da vida escolar de seus alunos. Tudo isto com toda segurança, carinho e animação
para fazer desta viagem uma experiência inesquecível para sua turma.
 Rito de Passagem – um momento diferente para marcar a formatura
PACOTE BÁSICO: a programação foi desenvolvida para 4 dias, porém o pacote pode ser
adaptado de acordo com a necessidade do colégio. Entre em contato conosco e solicite uma
proposta.
O pacote Inclui:
 Acomodação em chalés coletivos;
 5 refeições diárias (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche noturno);
 Equipe de monitoria 24hs (média de 1 conselheiro para cada 12 alunos);
 Uma cortesia ao corpo docente a cada 10 pagantes;
 Enfermaria 24hs e seguro viagem;
 UM ABADA PERSONALIZADO COMO BRINDE para cada participante.
 1 foto do grupo para o colégio (brinde).
Cronograma de atividades
1º Dia

2º Dia

Chegada
Almoço
Gincana Integração
Paiol Folia
Jantar fantasia
Jogo Noturno
Balada

Caminhada
ecológica para
Pedra da Ana Chata
Atividades Livres
Festa Tropical

3º Dia

4º Dia

Manobra radical
Gincanas na Piscina
Almoço
Atividades Livres
Gincana de Solicitações
Jantar de Gala
Ginásio
Balada

Jogos e Gincanas
Atividades Livres
Almoço
Partida

São Paulo: tel.fax: 11 3078-8211 / 3078-9315 paiolsp@paiolgrande.com.br
Rio de Janeiro: tel.fax: 21 3119-5755 / 9617-3645 paiolrj@paiolgrande.com.br
Acampamento: tel.: 12 3971-1537 / 3971-1579 paiolsbs@paiolgrande.com.br
www.paiolgrande.com.br

