
TEMPORADAS  DE 
GRUPOS OU
COLÉGIOS
informações para a preparação de seu grupo ! 
A seguir, apresentamos as principais 



Obrigado pela confiança depositada ao escolherem o Acampamento 

Paiol Grande. Há mais de 75 anos nos comprometemos em oferecer 

experiências educativas e recreativas que contribuam para o 

desenvolvimento dos jovens que por aqui passam.

Mais do que nunca, precisamos sair deste ambiente virtual para 

fortificar nossas relações reais ou presenciais. Tudo foi pensado para que 

as crianças e adolescentes possam brincar, se divertir e interagir de forma 

segura. Segue nas próximas páginas uma série de informações úteis para 

se prepararem adequadamente para a temporada. Por favor, leiam com 

atenção e, em caso de qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato 

conosco.
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UMA EXPERIÊNCIA 

O ACAMPAMENTO PAIOL GRANDE é uma novidade, uma aventura. 

Estar longe da família, conviver em grupo, fazer novos amigos, ter energia 

para todas as atividades e desconectar, são grandes desafios. 

Paioleiro, esteja aberto e motivado para uma EXPERIÊNCIA DIFERENTE, 

DIVERTIDA e MARCANTE!
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NOSSAS 

Acampamento é lugar para brincar, passear, 

jogar e se divertir. No Paiol, todas as atividades 

realizadas têm como objetivo promover a 

colaboração, o desenvolvimento e o empode-

ramento dos jovens e crianças. 

O aprendizado é proporcionado através da 

vivência espontânea do dia a dia no chalé, a 

participação no refeitório, brincadeiras, prática de 

Vocês estão preparados para VIVER DIAS INESQUECÍVEIS? 

Na próxima página, tenham uma ideia através da base da nossa 

programação e, ainda, os locais que  lhe esperam para esta experiência 

esportes, atividades culturais e de aventura, possibilitando uma experiência 

de valores, noções de cidadania, solidariedade, ética, moral e convívio em 

grupo. 
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Programação dirigida: são atividades 

programadas para o grupo, que abrangem as 

áreas culturais, esportivas, educativas, 

pedagógicas, recreativas, caminhadas, 

escaladas, etc.

- Trilhas e caminhadas.

Atividades livres: Estes horários podem 

ser  d iurnos  ou noturnos ,  onde são 

disponibilizadas algumas atividades que 

podem ser escolhidas pelos acampantes, 

sempre com o acompanhamento dos 

Conselheiros.

- Teatro e Ateliê;

- Torre de desafios;

- Convivências (horta, marcenaria, 

etc...);

Diurnas:

- Campo de Futebol e Quadras

- Atividades recreativas;

- Lago (pesca, caiaque e cavalos);

(vôlei, basquete, bocha, tênis);

- Piscina;

- Pedal Kart; 

Noturnas:

- Muro de Escalada;

- Slackline.

DESEJA SABER MAIS SOBRE NOSSAS 

ATIVIDADES? 

Ginásio Poliesportivo: O ginásio integra 

duas quadras, uma parede de escalada, 

patinação, salão de jogos, stand de arco e 

flecha e loja de presentes.

ACESSE O NOSSO SITE. 

ATIVIDADES 
Alvorada

Atividades livres

Higiene pessoal

07h30

11h00

14h00

08h30

12h30

15h00

09h30

13h00

Café da Manhã

Preparação para o almoço

Programação dirigida

Programação dirigida

Almoço

HORÁRIO ATIVIDADE

Atividades livres17h00

20h30

18h00

21h30

16h00

19h00

22h30

23h00

Banho

Horário livre

Programação dirigida

Lanche da tarde

Jantar Temático

Lanche noturno

Encerramento das

atividades

https://www.acampamentopaiolgrande.com.br


São amigos presentes, instrutores e estão sempre um passo à 

frente de qualquer dificuldade que possa ocorrer.

No Paiol Grande, os monitores são chamados de Conselheiros. 

Nossa equipe é multidisciplinar, contando com pessoas 

capacitadas em lazer, recreação, educação, hotelaria, psicologia, 

biologia, educação física, dentre outras. 

Contem sempre com os Conselheiros! Eles são seus amigos 

para qualquer momento ou situação. 

NOSSOS 

Todas as atividades são 

acompanhadas em tempo 

integral por nossos conse-

lheiros e, quando aquá-

ticas, contam com a pre-

sença de guarda-vidas. 
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Nós trabalhamos para servir 

uma a l imentação caseira ,  

saborosa e balanceada, inclusive 

para aqueles que possuem 

restrições alimentares, seguindo 

higiene e saúde. 

os mais rígidos padrões de higiene e saúde. 

   SÃO 5 (CINCO) REFEIÇÕES DIÁRIAS:CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, SÃO 5 (CINCO) REFEIÇÕES DIÁRIAS:CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, 

LANCHE DA TARDE, JANTAR E LANCHE NOTURNO.

NO PAIOL, SE ALIMENTAR É
NUTRIR-SE DE
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As refeições serão servidas em nosso refeitório, exceto o lanche 

da tarde que acontecerá nas áreas externas e lanche noturno que 

ocorrerá nos chalés.

CARDÁPIO BÁSICO DAS REFEIÇÕES (CLIQUE AQUI)

https://www.acampamentopaiolgrande.com.br/cardapio.pdf


6 -8 -

Com todo carinho e cuidado, nossa enfermeira está 

pronta para atender 24h por dia. A enfermaria possui 

sala de atendimento, camas para descanso e, caso 

necessário, o Paioleiro poderá ser observado durante o 

Para segurança e saúde de todos, reiteramos aos senhores pais 

ou responsáveis a importância do preenchimento da ficha 

médica com atenção e a verificação de vacinas.

Durante a temporada, todos os medicamentos serão 

recolhidos e ficarão sob os cuidados da enfermeira.

Informamos que está incluso na estadia do Acampamento um 

seguro viagem.

Solicitamos que enviem os medicamentos de uso contínuo e as 

devidas prescrições para que sejam ministrados corretamente. 

Pedimos que orientem seus filhos. 

pernoite neste espaço. No caso de necessidade de consulta e/ou 

avaliação médica, o acampante será encaminhado ao hospital mais 

próximo (Santa Casa de São Bento do Sapucaí – 7 Km de distância) e os 

pais serão informados.



PREPARE AS MALAS E...

1 maiô ou sunga; 

5 cuecas ou calcinhas;

5 pares de meias ;

1 par de meias grossas com cano 

alto (para patinação) ;

2 pares de tênis; 

1 pijama;

1 lanterna e pilhas de reserva; 

1 boné ou chapéu;

1 garrafinha d'água;

Protetor solar e creme hidratante.

Objetos de higiene pessoal;

1 par de chinelos / sandálias; 

1 casaco / blusão; 

1 conjunto de moletom; 

1 toalha de banho e 1 de rosto;

1 travesseiro;

1 cobertor de solteiro (no outono 

ou inverno sugerimos duas 

unidades);

1 Jogo de roupa de cama de 

solteiro;

2 calças;

5 camisetas;

1 toalha de piscina;

1 impermeável para chuva; 

4 shorts / bermudas; 

 

OPCIONAIS:  Instrumento musical (flauta, violão, etc.), patins.

Nossos jantares são temáticos. Próximo à data da temporada 

enviaremos os temas! TRAGA SUAS FANTASIAS.

#

PEDIMOS A COLABORAÇÃO PARA TENTAREM
ACOMODAR AS ROUPAS EM UMA ÚNICA MALA. 

SUGESTÃO DE ENXOVAL:
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No entanto, quando a noite chega, esfria um pouco, e 

pode ser necessário o uso de agasalhos mais pesados – um 

gorro e bons cobertores sempre são bem vindos!

A temperatura da região de São Bento é muito agradável 

durante o dia e favorece a prática de esportes, possibilitando 

o uso de roupas leves nas estações mais quentes e agasalhos 

nas mais frias.
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Não nos responsabilizamos por qualquer objeto perdido ou extraviado. 

Os objetos encontrados no acampamento ao término da temporada 

serão entregues aos educadores que acompanham o grupo. Se 

encontrarmos objetos após a saída do grupo,  estes ficarão disponíveis 

por 30 dias subsequentes para que sejam retirados.

Pais, responsáveis e/ou paioleiros, se sentirem falta de algum pertence, 

deverão entrar em contato no telefone (12) 3971-1537 ou e-mail 

acampamento@paiolgrande.com.br para maiores informações.

Aqui o que vale é a amizade, a alegria, a 

criatividade, o convívio, o aprendizado e o com-

partilhar. Por isso, orientamos sempre que não 

tragam celulares ou deixem guardados no chalé 

para que possam aproveitar ao máximo cada 

momento. Lidar com a emoção de estar longe 

de casa faz parte da experiência.

FOTOS DA TEMPORADA

e acompanhe os melhores momentos.

A pasta é atualizada três vezes ao dia – manhã, 

tarde e noite.

Em nosso SITE, clique em



O Paiol Grande pro-

porciona uma riqueza de 

experiências através da 

convivência com várias 

pessoas, de persona-

lidades e temperamentos 

diversos, trazendo novas 

formas de conhecimen-

tos, de grande benefício 

futuro. 

O objetivo de uma tem-

porada, entre outros, é a 

socialização do grupo.

Dentro dessa visão, não é permitido namoros/ficar durante a 

temporada.

Nossa LOJA está repleta de lembranças 

paioleiras (camisetas, moletons, bonés, 

canetas, canecas, cadernos, garrafinhas de 

água...). Temos, também, alguns itens de 

bomboniere (chocolates, bebidas, doces, etc.) 

e amenities (shampoo, sabonete, pasta e 

escova de dentes).
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BOA TEMPORADA, 
UM ABRAÇO PAIOLEIRO 

E ATÉ LÁ!!!


