FUNDAÇÃO ACAMPAMENTO PAIOL GRANDE

INFORMATIVO AOS COLÉGIOS
Organização da temporada
A temporada no Acampamento Paiol Grande é uma experiência vivida entre jovens, professores e
equipe do Acampamento.

A vivência de poucos dias é capaz de criar um novo ambiente de

relacionamento que gera uma integração genuinamente informal entre todos, tornando os momentos
alegres e educativos.


Programação – Nosso Coordenador de Programação (ou Auxiliar) entrará em contato com o
colégio num prazo médio de 30 dias antes da temporada, para dar continuidade à
organização sobre os objetivos e atividades que serão desenvolvidos durante a temporada. A
programação da temporada é dividida através da tipologia de atividades:
o

Recreativas: jogos, gincanas e brincadeiras que são capazes de desenvolver o
raciocínio, criatividade e a convivência em grupo;

o

Culturais: teatro, música, artesanato, etc;

o

Vivenciais: horta orgânica, marcenaria, fotografia, pesca, etc. Estas atividades visam a
valorização e enriquecimento da vida.

o

Esportivas: futebol, basquete, vôlei, patinação, hóquei, tênis, etc. Os esportes são
instrumentos para desenvolver talentos, habilidades, diversão e trabalho em equipe;

o

Esportes de aventura: caminhada, subida à Pedra do Baú, Ana chata, excursões,
orientação de trilhas, etc., capazes de conscientizar os acampantes que o Ser Humano
está contido no meio ambiente, contrariando a idéia que algumas pessoas têm de serem
meras telespectadoras do ambiente natural. (Para garantir a segurança e todo preparo
antecipado, as excursões possuem um valor adicional. Caso desejem realiza-las com
seus alunos, favor consultar os valores com nossos Gerentes de Relacionamento).

o

Na ficha de inscrição ou ficha médica os pais deverão informar eventual restrição para
algum tipo de atividade ou alimentação.



Acomodação dos participantes - Vinte (20) dias antes do início da temporada, o responsável
do colégio deverá encaminhar ao acampamento a listagem com nome completo e idade dos
alunos que participarão da temporada, conforme o Anexo 2.1– LISTA DE PARTICIPANTES,
através do e-mail programacao@paiolgrande.com.br ou via fax: (12) 3971.1579 / 3971.1537.



Número de alunos por chalé – Cada chalé tem capacidade média de 20 pessoas e os alunos
são divididos por gênero e faixa etária, sempre acompanhados por monitores e
professores. A divisão dos participantes será feita pelo nosso coordenador da temporada de
acordo com a listagem enviada através do anexo 2.1 – LISTA DE PARTICIPANTES.
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