
NOSSAS 

- Slackline; 

- Ginásio Poliesportivo: O ginásio integra duas 

quadras, uma parede de escalada, patinação, salão 

de jogos, stand de arco e flecha e loja de presentes.

Noturnas:

DESEJA SABER MAIS SOBRE NOSSAS ATIVIDADES? 

ACESSE O NOSSO SITE. (CLIQUE AQUI) 

- Teatro e Ateliê;

Programação dirigida: são atividades progra-

madas para o grupo, que abrangem as áreas 

culturais, esportivas, educativas, pedagógicas, 

recreativas, caminhadas, escaladas, etc.

(vôlei, basquete, bocha, tênis);

- Pedal Kart; 

- Torre de desafios;

- Trilhas e caminhadas.

- Muro de Escalada;

- Piscina;

- Atividades recreativas;

Diurnas:

Atividades livres: Estes horários podem ser 

diurnos ou noturnos, onde são disponibilizadas 

algumas atividades que podem ser escolhidas pelos 

acampantes, sempre com o acompanhamento dos 

Conselheiros.

- Convivências (horta, marcenaria, etc...);

- Lago (pesca, caiaque e cavalos);

- Campo de Futebol e Quadras

CONFIRA UM EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO:
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- Leite;

- Feijão;

- Suco;

- Opções complementares: lasanha, espaguete, 

pizza, estrogonofe, sopa, hambúrguer.

- Margarina;

- Bolacha água e sal;

- Requeijão ou queijo;

- Acompanhamento: legumes (fritos, ensopados, 

cozidos);

- Café;

- Frutas: da estação;

- Pão: dois tipos, podendo variar dia a dia (Ex: 

francês, de forma, de leite, bisnaga, de 

hambúrguer, brioche, pão de coco, pão doce);

- Achocolatado; 

- Suco;

- Geléia ou mel;

- Salada: variedade de folhas e legumes produzidos 

na horta do Acampamento;

- Arroz;

- Carne: vermelha ou branca (cozida, frita, assada, 

ensopada, etc.);

- Sobremesa: sorvete, mousses, gelatinas, frutas, 

etc. 

- Suco e uma opção de salgado e doce;

- Salgado: pão de forma com queijo, pão de queijo, 

mini-pizza etc;

- Doce: brioche, sonho, bolos, pão de coco, etc.

CAFÉ DA MANHÃ

ALMOÇO/JANTAR

LANCHE


