FUNDAÇÃO ACAMPAMENTO PAIOL GRANDE

EdUcAr BrInCaNdO
Público-Alvo: Programa desenvolvido para crianças e jovens de Ensino fundamental I, II e Ensino
Médio.
Objetivo: Proporcionar momentos de lazer, diversão, alegria, descontração, recreação, integração e
motivação através de atividades onde a vivência proporciona grandes experiências, descobertas,
crescimentos, e assim o aprendizado acontece de forma lúdica e focado principalmente em valores.
Alcançar de forma divertida a satisfação dos alunos e favorecer um convívio lúdico entre professor e
aluno.
Descrição / Programação:
 Atividades recreativas;
 Jogos e gincanas temáticas;
 Jantares temáticos com temas que envolvam a participação de todos e estimulem a criatividade
dos alunos para o preparo das fantasias;
 Gincana musical;
 Prática de esportes: vôlei, futsal, basquete, futebol, tênis, handebol, natação;
 Resgate de “Brincadeiras tradicionais”;
 Patinação;
 Manobra Radical – A atividade mais tradicional e radical do Paiol Grande, onde a superação dos
desafios, a animação e o túnel de lama farão parte desta vivência;
 Cachoeira dos Amores – por uma trilha de nível básico todos os alunos poderão apreciar a
natureza, aprender curiosidades sobre as plantas, observar a captação de água para o
abastecimento da cidade de São Bento do Sapucaí e aproveitar as águas desta cachoeira bom
um banho bem fresco;
 Dinâmicas de chalés – através do convívio diário nos chalés, os alunos aprenderão de forma
lúdica o melhor convívio em grupos fora do ambiente escolar e familiar. Tudo isso acontece
brincando através da organização dos pertences, trabalho em grupo e animação nas alvoradas.
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);
 01 cortesia ao corpo docente a cada 10 pagantes;
 Enfermaria 24hs e Seguro Viagem;
 1 camiseta por aluno (brinde);
 1 foto do grupo para o colégio (brinde).
Pacote básico: A maioria dos pacotes escolhidos pelos colégios são de 3 e 4 dias, porém nossos
pacotes podem ser adaptados de acordo com as necessidades e expectativas do seu colégio. Entre em
contato conosco e solicite uma proposta!
Períodos especiais: Desconto 15% nos períodos: Fevereiro; 1ª quinzena de Março; e 1ª quinzena de
Agosto.
Cronograma de atividades
1º Dia

2º Dia

3º Dia

Alvorada

Alvorada

Manobra Radical

Caminhada à Cachoeira

Chegada

Jogo temático

Organização das malas

Almoço

Almoço
Horário Livre (Lago = caiaque,
pesca e tirolesa; cavalos,
quadras e campo de futebol)

Almoço

Gincana Integração
Horário Livre (piscina, cama-elástica,
quadras e campo de futebol)
Jantar dos gêmeos
Jogo Noturno
Horário Livre (patinação, parede de
escalada, arco e flecha e salão de jogos)

Partida

Desafio de Chalés
Jantar dos personagens
Gincana musical

OBS: Programação passível de
mudança devido fatores climáticos
e/ou objetivo do colégio.

Fogueira

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
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