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Toda investigação científica tem limitações e a mesma foi realizada dentro dos limites metodológicos de um estudo
de caso. A escolha de se fazer uma pesquisa por amostragem veio ao encontro do material disponível que a 
pesquisadora possuía para fazer esse estudo. Pesquisa inédita no Brasil e aplicada dentro do Acampamento de 
Férias da Companhia do Lazer/PE, foi adaptada do trabalho da ACA - American Camp Association, realizada em 
grande escala nos Estados Unidos em 2004.

Esta pesquisa teve o universo que englobou 
acampantes/ex-acampantes, monitores /ex-monitores 
da Companhia do Lazer compreendidos entre 1999 a 
2011. Utilizou os dados existentes da empresa que
continha informações de 50 monitores/ex-monitores 
e 1243 acampantes/ex-acampantes. A população foi 
dividida em três grupos distintos: o primeiro com 
todos os acampantes/ex-acampantes, o segundo 
com ex-acampantes com mais de 18 anos e o 
terceiro com monitores/ex-monitores. Foi feita 
também uma breve pesquisa com a opinião dos 
pais sobre a importância do Acampamento de 
Férias da Companhia do Lazer na vida de seus filhos. 

Pode-se afirmar que o Acampamento de Férias da Companhia do Lazer oferece inúmeras oportunidades
para crianças e jovens se desenvolverem como pessoas e fortalecer suas relações com os outros, através 
de experiências e atividades que vislumbrem o encontro, a criatividade, o respeito, a amizade, a 
autoestima, a liderança e as relações com o mundo e consigo mesmo. Portanto, uma excelente 
ferramenta educacional à disposição da sociedade para desenvolver pessoas.

A integração dos membros de todo e qualquer organização busca como objetivo 
nobre o fazer felizes seus colaboradores, e assim, construir uma relação de 
seriedade, competência, profissionalismo e acima de tudo humana para toda a vida. 
No mundo dos negócios a manutenção e a preocupação com o capital humano
dentro das empresas têm sido explorada e necessária para o crescimento. 
Experiências como estas aqui abordadas podem sim fazer uma grande diferença 
e impactar de forma positiva o mercado e o mundo organizacional.01 02

Motivada pela paixão do seu trabalho o mestrado foi a porta para aprofundar e conhecer cientificamente 
os benefícios que os acampamentos de férias trazem para vida das crianças e jovens. Pesquisa de conclusão
do Mestrado Profissional em Gestão Empresarial realizado por Rose Jarocki com o acompanhamento da 
Profª. Sônia Maria Rodrigues Calado Dias, Ph.D. Acampantes, ex-acampantes, monitores, ex-monitores e 
pais participaram da pesquisa. Este trabalho identificou Habilidades Sociais e seus constructos bem como
mentoria. O resultado ainda apontou crescimento em Identidade Positiva, Habilidades Físicas e Cognitivas
e Valores Positivos e Espiritualidade.

“As experiências nos acampamentos são diferentes para cada criança, no entanto é evidente que para 
muitos jovens essa experiência está na maioria das vezes associada ao crescimento pessoal dentro dos 
quatro domínios, identidade positiva, habilidades sociais, habilidades físicas e cognitivas, valores positivos
e espirituais” (CHENERY, 1990).

“O sucesso de uma organização depende tanto do seu projeto, 
quanto de suas qualidades técnicas e humanas. Entretanto, são 
estas últimas as responsáveis pelo carisma, dinamismo, intuição, 
idéias e inovações” (SÁ, OLIVEIRA E HONÓRIO,2004).

Esta pesquisa veio contribuir de forma positiva para o trabalho que a Companhia do Lazer tem 
desenvolvido ao longo de seus 23 anos de existência, com significativas contribuições no campo 
teórico-empírico sobre o estudo de mentoria e habilidades sociais dentro dos acampamentos de 
férias e os benefícios que esta ação deixa para o universo organizacional. Pode-se afirmar ainda 
que as atividades de integração e brincadeiras desenvolvidas nos acampamentos de férias da 
Companhia do Lazer são excelentes ferramentas empresariais para a vida organizacional.

“A importância destas atividades dentro das organizações tem representado uma estratégia
de diferenciação entre as empresas de sucesso, onde a brincadeira abre espaço para a 
preservação de valores culturais, costumes, o respeito pelo outro, pela cidadania, convívio 
social, pois através de programas de integração interpessoal dentro das organizações 
pode-se brincar e aprender” (SÁ, OLIVEIRA E HONÓRIO, 2005). 

Esta pesquisa nos trás uma grande inovação a favor da educação 
onde a Cultura da Performance (desempenho) é deixada em 
segundo plano, trazendo à tona a importância da Cultura do
Acampamento (o ser, o conviver, o fazer e o aprender) 
como uma excelente ferramenta pedagógica para 
transformar nossas crianças em futuros
profissionais bem sucedidos 
e felizes.

Apontou grandes melhorias na Cultura do Acampamento como:
 Autoestima, Independência;Identidade Positiva:
 Liderança, Relação de Pares, Fazer Amigos, Conforto Social;Habilidades Sociais:

 Aventura e Exploração, Responsabilidade Ambiental;Habilidades Físicas e Cognitivas:
 Valores e Decisões, Espiritualidade;Valores Positivos e Espiritualidades:

Algo ou alguém que marcou sua vida positivamente.Mentoria: 
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Na percepção do monitor e do ex-monitor a liderança
acontece em vários momentos durante cada
temporada e vai melhorando até sua conclusão.
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LIDERANÇA NA PERCEPÇÃO DOS ACAMPANTES/EX-ACAMPANTES

O CRESCIMENTO DA LIDERANÇA DO ACAMPANTE NA PERCEPÇÃO DO MONITOR/EX-MONITOR

.
“Espírito de equipe.” Ex-acampante, mais de 18 anos.

Trabalhar em grupo e conviver com diversas pessoas.”“
Ex-acampante, entre 17 e 18 anos.

“Os acampamentos neste aspecto desenvolvem a liderança a partir do momento em que estabelecem 
responsabilidades, confiança, respeito e obrigações para as crianças e jovens assim como é feito pelos 
familiares em casa. O comportamento de cada um é que irá diferenciá-lo dos outros sendo um líder ou 
não” (YOUTH DEVELOPMENT OUTCOMES OF THE CAMP EXPERIENCE, 2006).

O empoderamento e o sentir-se bem, o ser incluído nos processos
sem descriminação e o fazer parte de algo faz aflorar a autoestima 
e a liderança é percebida no todo. 

“A liderança enquanto qualidade pessoal e principalmente por um 
conjunto de constelações e atributos cognitivos que influencia o todo é 
que se percebe a importância deste tipo de programa para a formação 
e o crescimento pessoal, oportunizando momentos ricos em ser no lugar
de ter e isto, possivelmente trará resultados significativos na idade 
adulta” (PETTERSON E SELIGMAN, 2004).

“Diversão, trabalho em equipe, 
amizade.” Acampante, entre 11 e 
12 anos.

Aprendi ser uma criança feliz.” “
Ex-acampante, entre 17 e 18 anos.

Ter superado meu medo de “
escuro numa atividade que foi 
feita a noite.” Acampante, entre 13
e 14 anos.

Compartilhar e unir forcas é a “
chave para a solução.” 
Ex-acampante, mais de 18 anos.

“Ter iniciativa em organizar a equipe para atingir os objetivos solicitados.” Monitor, há 3 anos, 27 anos.

Chamam todos os que estão em volta para jogar e não apenas os mais amigos.” Ex-monitor, 28 anos.“

Quando montamos equipes de diferentes gostos e faixas etárias para gincanas e atividades “
em geral.” Monitor, há 11 anos, 35 anos.

Tipo saber ser o líder da equipe e contribuir quando for só um membro da equipe e “
não o líder.” Monitor, há 8 anos, 27 anos.

Convencer outras crianças a brincar de outro jogo.” Ex-monitor, 6 meses, 24 anos.“

Se reunir para jogar UNO ou outros jogos do acampamento.” Monitor, há 1 ano, 25 anos.“

Durante atividades em grupo proposta pelos monitores, durante atividades diárias, “
como no momento da alimentação, horário de dormir.” Ex-monitor, durante 8 anos, 31 anos.

“Poucas crianças sabem desse potencial delas e ao serem estimuladas, em diversas 
situações se permitem e se descobrem.” Monitor, há 3 anos e meio, 24 anos.

O Acampamento Companhia do Lazer oferece oportunidades para o desenvolvimento de uma 
liderança percebida e sentida, onde o mais significativo é ser líder, quando precisa e fazer parte, 
quando necessário.

Dividir espaços, interesses, sonhos, desejos, necessidades, alegrias, tristezas são propícios para as 
relações e os acampamentos de férias estimulam estes momentos por meio de atividades sociais. 

“Crianças e adolescentes dedicam um tempo significativo do seu dia na companhia de amigos. As habilidades 
e interações sociais são consolidadas através da manutenção dos diferentes tipos de relacionamento de pares. 
São em momentos de conflitos com colegas que as crianças começam a adquirir o conhecimento de si e de 
suas relações. Em conseqüência as crianças começam a aprender e identificar os diferentes tipos de amizade, 
esta seleção começa na escola, no bairro, em casa” (ODEN, 1987). 

“Os pares são poderosos agentes de socialização. Manter relações mais estreitas também com um
ou mais adultos nos acampamentos favorece a cultivar e manter esta relação de pares, pois a
amizade torna-se uma ferramenta importante e um bom exemplo para mediar, ajudar, contribuir,
facilitar as outras relações que estão sendo construidas e desenhadas naquele momento” (YOUTH 
DEVELOPMENT OUTCOMES OF THE CAMP EXPERIENCE, 2006). 
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“As influências da família, escola, vizinhos e o contexto
social o qual a criança convive, contribui para o crescimento
cognitivo e emocional da mesma, transformando esta relação
em bem-estar  (RUBIN, BUKOWSKI E LAURSEN, 2009).”

Na percepção do monitor/ex-monitor o
constructo relação de pares acontece
em vários momentos durante cada
temporada e é perceptível sua evolução 
até o final.

sentir-se bem com 
outras crianças (depois)

Sentir-se bem com 
outras crianças(antes)

Facilidade em relacionar-se 
com outras crianças (antes)

Facilidade em relacionar-se 
com outras crianças (depois)
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O CRESCIMENTO DA RELAÇÃO DE PARES  DO ACAMPANTE NA PERCEPÇÃO DO MONITOR/EX-MONITOR

Os resultados confirmaram que 
o acampamento da Companhia 

do Lazer constroi muitas das
habilidades necessárias para preparar

 os acampantes para assumirem papéis
de adultos bem sucedidos. 

06

“Fundamental para meu crescimento, independência e relação com  outras pessoas.” Ex-acampante, 18 anos.

Aprendi a fazer amigos com uma maior facilidade e me adaptar a novas pessoas de um modo mais divertido.”“
Ex-acampante, 18 anos.

 “Aceitabilidade em vivenciar as atividades com novas crianças.” Ex-monitor, durante 8 anos, 31 anos.

O ambiente é bem agradável e as brincadeiras estimulam a convivência sadia.” Ex-monitor, durante 6 meses, 24 anos.“

Se relaciona muito bem, nunca vi brigas entre eles.” Monitor, há 1 ano, 25 anos.“

Isso ocorre facilmente até através das brincadeiras sempre há o contato com “
novas crianças.” Monitor, há 8 anos, 27 anos.

Estar em um grupo e nele sentir-se à vontade a ponto de expor “
suas opiniões.” Monitor, há 1 ano 22 anos.

Não se prender as amizades de sempre, ir sempre em busca de novas  “
amizades.” Monitor, há 2 anos, 22 anos.

Passam a se relacionar melhor com as “
outras crianças de um acampamento 

pra outro.” Monitor, há 1 ano, 25 anos.

Realizar atividades com outras “
crianças.” Monitor, há 1 ano, 22 anos.

Aprendi a fazer amigos com uma maior facilidade e me adaptar a novas pessoas de um modo “
mais divertido.” Ex-acampante, mais de 18 anos.

O acampamento é um lugar mágico, que me fez aprender e me relacionar “
com novas pessoas.” Acampante, 10 anos.

Eu aprendi várias coisas, como conviver com as pessoas.” “
Acampante, entre 9 e 10 anos.

“As crianças estão prontas biologicamente para desenvolver as relações sociais em geral
e têm capacidade de interagir com diversas pessoas, incluindo seus pares” (HAY, CAPLAN 
E NASH, 2009).

“Os relacionamentos construídos nos acampamentos
ajudam a minar os esteriótipos e contribuem com a
verdade, respeito e ajudam as pessoas sentirem-se 
melhores com elas mesmas. Ideológicamente os 
acampamentos criam uma cultura de fazer amigos
independentemente de panelinhas, bulling e 
materialismos” (YOUTH DEVELOPMENT OUTCOMES OF
THE CAMP EXPERIENCE, 2006).  

“As relações na primeira fase da vida são fatos marcantes no 
desenvolvimento de habilidades sociais na vida adulta e que ter
amigos é geralmente uma boa coisa na experiência da criança” 
(HARTUP, BUKOWSKI E NEWCOMB, 1998).

O significado de fazer amigos é extremamente valioso na infância. Algumas pesquisas apontam que a
amizade exerce uma série de funções na vida das crianças, tais como recursos emocionais, cognitivos,
                                                       habilidades sociais básicas e precursoras de uma relação subsequente.
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outras crianças de um acampamento 
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Eu aprendi várias coisas, como conviver com as pessoas.” “
Acampante, entre 9 e 10 anos.

“As crianças estão prontas biologicamente para desenvolver as relações sociais em geral
e têm capacidade de interagir com diversas pessoas, incluindo seus pares” (HAY, CAPLAN 
E NASH, 2009).
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THE CAMP EXPERIENCE, 2006).  
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amigos é geralmente uma boa coisa na experiência da criança” 
(HARTUP, BUKOWSKI E NEWCOMB, 1998).

O significado de fazer amigos é extremamente valioso na infância. Algumas pesquisas apontam que a
amizade exerce uma série de funções na vida das crianças, tais como recursos emocionais, cognitivos,
                                                       habilidades sociais básicas e precursoras de uma relação subsequente.
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CONFORTO SOCIAL NA PERCEPÇÃO DOS ACAMPANTES/EX-ACAMPANTES

O conforto social é um dos mais interessantes campos da vida. A história da humanidade é a história 
da produção de regras de convívio coletivo. Para os respondentes desta pesquisa, ficou claro que este
constructo é percebido de forma tranqüila e as habilidades sociais do cotidiano vão ao encontro 
de um bem comum e que aparentemente uma tarefa simples nem sempre é conquistada e utilizada 
de forma adequada. Algumas habilidades sociais contribuem para este resultado. Para Del Prette. A e
Del Prette. Z.A.P (2011) a civilidade (dizer por favor, agradecer, apresentar-se, cumprimentar); assim 
como outras tantas contribuem para um resultado confortável para todos.

“Uma grande amizade é quando se consegue entrar no mundo 
do outro e fazer com que ele perceba que você o aceita e o
entende do jeito que ele é” (MEDEIROS, 2006).

“As influências da família, escola, vizinhos e o contexto
social o qual a criança convive, contribui para o
crescimento cognitivo e emocional da mesma
transformando esta relação em bem-estar” (RUBIN, 
BUKOWSKI E LAURSEN, 2009).

“Conviver com pessoas diferentes de mim.”
Acampante, entre 11 e 12 anos.

Fazer novas amizades.” Acampante,12 anos.“

"A melhor parte da vida de uma pessoa está nas suas amizades e 
no acampamento eu fiz muitas!” Ex-acampante, mais de 18 anos.

Foram ótimas, arranjei novos amigos e, com certeza, novas “
brincadeiras.” Acampante, entre 11 e 12 anos.

Aprendi a lidar com pessoas com down (e vi que não é difícil).” “
Acampante, entre 13 e 14 anos.

“Os antigos se sentem tão a vontade que se sentem na obrigação de acolher o novato e fazer com que ele se sinta 
querido.” Monitor, há 3 anos, 27 anos.

Eles adoram muitas vezes os novos amigos são vizinhos ou estudam na mesma escola, mas não se conheciam.”“
Ex-monitor, durante 1 ano, 27 anos.

Criar vinculo de amizade, relacionamento com novas crianças onde eles se entendem e começa um vínculo de “
amizade nova.” Monitor, há 1 ano e meio, 22 anos.

Chamar um novato para participar de seu time.” Monitor, há 1 ano, 23 anos.“

“As crianças já chegam fazendo novas amizades à caminho do acampamento.” 
Ex-monitor, durante 8 anos, 31 anos.

“Aceitar as crianças desconhecidas sem “criar” cismas ruins.” 
Ex-monitor, durante 8 anos, 31 anos.

“Novas amizades sempre aconteciam, os acampantes passavam o dia todo junto 
acordavam, dormiam, comiam, brincavam juntos, dessa forma as novas amizades 
eram formadas.” Ex-monitor, durante 5 anos, 28 anos.

“Os pequenos grupos tornam-se grandes grupos.” Ex-monitor, durante 5 anos, 28 anos.

“Preocupar-se com o grupo, assim como consigo mesmo, traz 
um conforto social muito grande dentro dos acampamentos, 
pois ali todos são tratados da mesma forma e é muito comum 
escutar dos acampantes que eles se sentem muitas vezes 
melhores do que se estivesse em suas casas, pois o grande 
indicador deste sentimento está em sentir-se bem consigo, com
o seu corpo e com os amigos e estas características fazem 
parte do constructo conforto social” (YOUTH DEVELOPMENT 
OUTCOMES OF THE CAMP EXPERIENCE, 2006). 

“Aprendi a fazer novos amigos.” Acampante, entre 11 e 12 anos.

“Respeitar e fazer amizades.” Ex-acampante, entre 15 e 16 anos.
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As respostas deste questionário deixam uma grande reflexão a respeito destes valores aparentemente
simples que estão perdidos no tempo em detrimento a outros valores, como o do consumo e o de ser
melhor que o outro. As vivências proporcionadas para as crianças e jovens dentro do acampamento, 
vão ao encontro de tudo isto e resulta em percepções e sentimentos difíceis de mensurar, mas fáceis 
de enxergar e perceber.

10

EU ADOREI! na minha casa muitas vezes eu ficava sem fazer nada, mas quando cheguei a Cia do Lazer nunca “
pensei que pudesse existir tanta diversão... Assim que saí de casa fiquei nervosa e fiquei me perguntando se as 
pessoas iriam gostar de mim ou se eu iria gostar das pessoas, mas depois que chegamos nós já, quase, 
formamos uma família. E acredite, no último dia ninguém quer voltar!” Acampante, entre 11 e 12 anos.

Participei de uma temporada no acampamento em janeiro. Fiquei uma semana acho. Foi uma experiência excelente! “
Fiz grandes amigos que guardo até hoje e sempre lembramos do que vivemos no acampamento. Realmente me senti
no meio de uma grande família!” Ex-acampante, mais de 18 anos.

Aprendi a respeitar o próximo e como fazer amigos.” Acampante, entre 9 e 10 anos.“

Eu aprendi a ter cuidado com minhas amizades. Isso te ajuda a ver quem realmente são seus amigos.”“
Acampante, entre 11 e 12 anos.

“A medida que os dias passam as 
crianças se adaptam cada vez mais
ao espaço e seus segredos, isso as
torna mais confiantes e satisfeitas 
com o ambiente.” Monitor, há 11 anos 
e 3 meses, 35 anos.

Acredito que o fato de eles estarem “
longe dos pais e num ambiente 
agradável onde eles fazem tudo junto
(dormir, comer, etc.) fazem eles se 
aproximarem e fortalecer laços.” 
Ex-monitor, durante 5 anos, 28 anos.

“Mantém os amigos de inicio.” Ex-monitor, durante 5 anos, 28 anos.

Sempre depois dos acampamentos aconteciam encontros entre os “
acampantes, troca de emails, telefone o que favorecia o contato

e a manutenção da amizade.” Ex-monitor, durante 5 anos, 28 anos.

Ficam à vontade no espaço, brincam com os animais, exploram“
 o espaço.” Ex-monitor, durante 5 anos, 28 anos.

As vezes aconteciam encontros e confraternizações depois do “
acampamentos, tanto entre eles como as vezes com a presença 

dos monitores, sempre recebíamos convites.” 
Ex-monitor, durante 5 anos, 28 anos.

Sempre depois de uma atividade de integração.”“
 Ex-monitor, durante 2 anos, 25 anos.

Conseguimos observar que, desde a chegada do acampante, ele se identifica com “
alguns colegas e procura manter a amizade durante todo acampamento, como também damos estrutura para 

que ele mantenha contato mesmo após o término do acampamento, como nos momento em que trocam
telefones, e-mails, etc. E ainda sabemos que este vínculo continua até a chegada de outro acampamento e 

observamos que crianças mantém essa afinidade.” Ex-monitor, durante 1 ano e meio, 28 anos.
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MENTORIA

“Foram experiências enriquecedoras nas quais aprendemos a: conviver em grupo, respeitar as
 diferenças individuais do próximo, cooperar, conhecer a si próprio, o prazer de brincar, desenvolver 

nossa cidadania, o contato com a natureza, enfim, experiências que nos preparam para viver em
 família e em sociedade. Cada momento foi único!” Ex-acampante, mais de 18 anos.

A intenção de identificar a ocorrência de mentoria dentro do objeto de estudo vai ao 
encontro da necessidade de reconhecer se os acampantes percebem a existência de 

mentores e até que ponto eles foram ou são importantes em suas vidas, diante de suas 
percepções, e se esta experiência provocou algum benefício em sua vida profissional. 

Identificar a ocorrência de mentoria dentro dos acampamentos de férias é aparentemente uma inovação, 
pois o conceito tradicional de mentoria traz fortemente esta relação entre jovens e adultos.

“A confiança gerada entre adultos e jovens e o sentimento de realização dentro de cada 
grupo é difícil de entender, mas fácil de perceber dentro dos acampamentos” (EELLS, 1986).

“A mentoria é um relacionamento entre um jovem 
adulto e uma pessoa mais experiente e 
conseqüentemente, mais velha que oferece ajuda
ao mais novo a aprender a navegar no mundo
adulto e no mundo do trabalho” (KRAM, 1988).

“Vários amigos como D, C, T, V, Tio P.”
Ex-acampante, mais de 18 anos.

Alguns professores e amigos.” “
Ex-acampante, mais de 18 anos.

Várias pessoas me marcaram positivamente, “
principalmente alguns amigos que estão na 

minha vida até hoje!” Ex-acampante, mais de 18 anos.

Tio P e Tia R - Pela irreverência, disposição, “
animação, felicidade.” 

Ex-acampante, mais de 18 anos.

Sim, tia M. Porque ela sempre me ajudava “
nas minhas dificuldades e ela é legal.” 

Acampante, entre 9 e 10 anos.

Conclui-se então que programas como este podem e devem 
ser utilizados como apoiadores e estimuladores na formação 
e na modelagem de jovens sadios e bem sucedidos na vida 
adulta. Ainda para os ex-acampantes com mais de 18 anos, 
afirmaram que as experiências vividas e os mentores 
identificados ajudaram os mesmos em sua vida profissional
da seguinte forma:

“Conhecer pessoas que hoje são muito importantes na minha vida.” Ex-acampante,16 anos.

Novas amizades que duram até hoje.” Ex-acampante, 16 anos.“

Minha prima que jogou uma vareta na primeira fogueira no acampamento.”  “
Ex-acampante, mais de 18 anos.

B. A. porque foi minha amiga mais próxima em todas as temporadas que eu fui e que “
mantenho contato até hoje.” Ex-acampante, 18 anos.

“Mostrando liderança.” Em relação a mentora “R”, 22 anos.

Aprendi muito com sua habilidade, jeito de ser, ela é maravilhosa.”“
Em relação a mentora “G”, 31 anos.

Sua experiência, competência e paciência.” Em relação ao mentor “A”, 31 anos.“

Personalidade, caráter, experiência, humanismo.” Em relação ao mentor “P”, 30 anos.“

Ter seriedade.” Em relação à mentora “R”, 27 anos.“

Aprender a trabalhar em equipe.” Em relação aos mentores “A” e “R”, 20 anos.“

MENTORIA DE ACONTECIMENTO

Você lembra de algum acontecimento específico, 
durante o acampamento que marcou 

positivamente sua vida?

Fonte: Dados da pesquisa, 2011

66%
34%

Sim
Não

Pode-se  identificar como sendo uma mentoria
episódica, onde algo aconteceu de forma 
esporádica e que tenha marcado a sua vida, 
podendo ser uma palestra, uma atividade, 
uma situação dentre outras possibilidades. 

“Mentores de momento, podem 
significar uma oportunidade de 
mentoria capaz de provocar 
mudanças na vida do outro” 
(ENSHER E MURPHY, 2005).

“Este fenômeno  pode ser identificado como episódio de mentoria e a frequência e a qualidade dos 
episódios são os responsáveis pela conexão, profundidade e comprometimento entre as partes e ao 
longo do tempo e a frequência de episódios de boa qualidade podem gerar um relacionamento a um 
nível que possa ser considerado de mentoria” (FLETCHER E RANGINS, 2007).

12

“A educação é uma relação entre pessoas e que é imprescindível a 
influência do meio em que vivemos e que esta influência seja, de fato, 
uma possibilidade de crescimento verdadeiramente pessoal buscando
a identidade de cada um dentro do mundo e das relações   (SILVA, 1993).”

11

Você lembra de alguém que, durante o
acampamento marcou positivamente sua vida?

Fonte: Dados da pesquisa, 2011

73%
27%

Sim
Não
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uma possibilidade de crescimento verdadeiramente pessoal buscando
a identidade de cada um dentro do mundo e das relações   (SILVA, 1993).”

11

Você lembra de alguém que, durante o
acampamento marcou positivamente sua vida?

Fonte: Dados da pesquisa, 2011
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27%

Sim
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“De todas as experiências no acampamento, as que mais 
marcaram foram as últimas noites, quando se acendia a 
fogueira e se assava marshmallow.” Ex-acampante, mais de 18 anos.

A fogueira - porque falava de muitas coisas boas.” Acampante, 10 anos.“

Foi muito importante pra minha vida." Ex-acampante, 14 anos.“

A noite da despedida em volta da fogueira.” Ex-acampante, mais de 18 anos.“

A fogueira - era muito emocionante e falava de coisas boas “
sobre o acampamento.” Acampante, 10 anos.

Nos momentos que nos reuníamos na fogueira tanto como “
acampante como monitor.” Ex-acampante, mais de 18 anos.

(1) Habilidades Físicas e Cognitivas (HFC) - consciência ambiental e exploração de aventura; 
(2) Identidade Positiva (IP) – independência e autoestima;
(3) Valores Positivos e Espiritualidade (VPE) – valores, decisões e espiritualidade.

OUTRAS HABILIDADES IDENTIFICADAS NA PESQUISA

Pense no seu tempo no acampamento.
Você aprendeu a fazer algo novo

que nunca tinha feito antes?

Fonte: Dados da pesquisa, 2011

Sim
Não

Não tenho certeza

79%

20%
1%

Enquanto você estava no acampamento,
acha que ficou melhor em alguma 

atividade ou habilidade?

Fonte: Dados da pesquisa, 2011

Sim
Não

Não tenho certeza

67%

28%
5%

(1) Habilidades Físicas e Cognitivas (HFC) - Consciência Ambiental e Exploração de Aventura 

“Andar de bicicleta, as amizades feita.”  Ex-acampante, mais de 18 anos (HFC).
o

Lavei pratos, ajudei a arrumar as mesas e colocar as comidas." Acampante, entre  11 e 12 anos (HFC).“
o

Comer com garfo quando tinha 4 anos.” Ex-acampante, entre 15 e 16 anos (HFC).“
o

Ajudar o meio ambiente etc.” Acampante, entre 9 e 10 anos (HFC).“
o

Reciclagem.” Ex-acampante, entre 15 e 16 anos (HFC).“
o

Passar rímel.” Ex-acampante, mais de 18 anos (HFC).“
o

Pintar azulejos, pintar camisa, dobraduras, músicas, jogos.” Ex-acampante, mais de 18 anos (HFC).“
o

Ser mais responsável: lavar prato, arrumar a cama.” Acampante, entre 9 e 10 anos (HFC).“

“Eu ajudei tia R .a organizar a prova da piscina de bolas.” Acampante, entre 11 e 12 anos (IP).
o

Extrovertido e fazer novas amizades. Também aprendi a me cuidar e ter responsabilidades.” “
Ex-acampante, mais de 18 anos (IP).
o

Senti-me com independência.” Acampante, entre 13 e 14 anos (IP).“
o

Expressar-me.” Ex-acampante, entre 15 e 16 anos (IP).“
o

Perdi mais a vergonha de dizer o que eu quero.” Acampante, entre 9 e 10 anos (IP).“

(2) Identidade Positiva (IP) - Independência e Autoestima

Acreditando que as relações são construídas e percebidas conforme o ambiente no qual vivemos e de 
forma diferente para cada criança, fica evidente que para muitas dessas crianças, jovens e adultos, que
responderam esta pesquisa, que sua experiência está, na maioria das vezes, relacionada com o
crescimento pessoal. Se diante de tudo que foi apresentado neste estudo e diante de mudanças diárias
exigidas e sofridas pelo mundo organizacional, social, político, tecnológico e econômico, percebe-se 
que o capital humano é o principal recurso para que o mundo dos negócios avance em todos os setores.

A PERCEPÇÃO DOS ACAMPANTES/EX-ACAMPANTES SOBRE O ACAMPAMENTO

Classifique sua experiência no 
Acampamento Cia do Lazer

Fonte: Dados da pesquisa, 2011

0 - Terrível
1
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5 - Assim assim
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9
10 - Excelente

85%

1% 2%

12%

Vivemos na era do conhecimento “
onde os homens são capazes de 
uma transformação continua e 
de crescimento integrado onde 
os valores enfatizam a diversidade, 
buscando um indivíduo autônomo, 
numa sociedade descentralizada 
com a busca de uma economia
global e integrada com o mundo. 
Acreditar na formação deste 
individuo é o primeiro grande passo
para enfrentar estas mudanças”
(CRAWFORD, 1994).

(3) Valores Positivos e Espiritualidade (VPE) – Valores, Decisões e Espiritualidade

“Que temos que respeitar os outros, e que não importa suas diferenças, suas dificuldades.” 
Acampante, entre 9 e 10 anos (VPE).
o

Eu aprendi a confiar nas pessoas.” Acampante,  entre 13 e 14 anos (VPE).“
o

Aprendi que todos têm que se ajudar para podermos vencer os preconceitos.” Acampante, entre 13 e 14 anos (VPE).“
o

Aprender ajudar o próximo.” Ex-acampante, mais de 18 anos (VPE).“
o

Aprendi como é importante existir pessoas que gostem tanto do que fazem a tal ponto a mudar a vida de tantas “
crianças.” Ex-acampante, mais de 18 anos (VPE).

“Inesquecível.” Ex-acampante, mais de 18 anos.
q

Marcante.” Ex-acampante, mais de 18 anos.“
q

Uma experiência de desenvolvimento pessoal e crescimento. “
Quero que meus filhos possam um dia participar também.” 
Ex-acampante, mais de 18 anos.
q

Dias cheios de acontecimentos, atividades empolgantes, com “
uma “liberdade” nunca antes experimentada e as melhores noites de sono.” Ex-acampante, mais de 18 anos.
q

Dentro das brincadeiras aprendíamos a unir o grupo e melhorar o relacionamento entre as crianças desde os “
mais tímidos aos lideres. Era uma bagunça organizada.” Ex-acampante, mais de 18 anos.

A Cia do Lazer deixou muuuuuuuuuuuuuuuuuuuito 
mais feliz a minha infância/adolescência.” 
Ex-acampante, mais de 18 anos.
q

“Um lugar fantástico pra se aproveitar o melhor que a infância
e a pré-adolescência têm a oferecer,  e que com certeza me
tornou uma pessoa melhor.” Ex-acampante, mais de 18 anos.
q

 “Neste maravilhoso lugar se brinca, se aprende, e se faz 
amigos, Cia do Lazer, tudo de bom pra você!!!  Kkkkk.”
Acampante, entre 11 e 12 anos.
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A PERCEPÇÃO DOS MONITORES/ EX-MONITORES SOBRE A EXPERIÊNCIA DOS ACAMPANTES

50%0 100%10% 20% 30% 40% 60% 70% 80% 90%

Excelente

Boa

“Apoio pedagógico e educacional. Dando a possibilidade da 
criança criar seu próprio mundo, mostrando o caminho do 

companheirismo, amizade e suas primeiras 
responsabilidades  como criança.” 

Monitor, há 3 anos, 28 anos.
q

Em geral, apoio motivacional e sentimental...“
 por reconhecer aqueles que chegam um pouco tímidos, 

por não conhecerem os  demais colegas, o próprio
 acampamento e também na situação onde demonstra 
saudade de casa, saudade dos pais. Procuro sempre 
mostrar a eles que é temporário e que com isso, eles 

devem  aproveitar o momento e se divertirem.”  
Monitor, há 1 ano, 22 anos.

q

Apoio em: relacionamento com outras crianças,“
 independência  e autonomia em atividades de cuidado 

pessoais, organização e planejamento, estimulo 
para autoconfiança, despertando para conhecimentos gerais, 

respeito com o próximo e com regras, limites, deveres.” 
Ex-monitor, durante 8 anos, 31 anos.

q

Em seus medos e fragilidades os fazendo sentir seguros e a vontade “
nessa experiência.” Monitor, há 3 anos, 31anos.

q

A experiência em acampamento é de grande crescimento pessoal tanto “
para o acampante como para o monitor. No brincar que a criança simula 

situações da vida e o acampamento proporciona este momento 
totalmente pleno.” Ex-monitor, durante 8 anos, 32 anos.

DE QUE FORMA O ACAMPAMENTO AJUDOU O EX-ACAMPANTE NA SUA VIDA PROFISSIONAL

25%0 50%5% 10% 15% 20% 30% 35% 40% 45%

Extremamente
q

Muito
q

Razoavelmente
q

Pouco
q

Nada

Para esses respondentes ter experimentado o acampamento foi preponderante e uma oportunidade “
de crescimento pessoal” (JAROCKI, 2011).

“Sou uma pessoa menos inibida, mais atenciosa e habilidosa. Cresci e amadureci profissionalmente. 
Conheci pessoas e fiz amigos.” Graduada em Educação Física, 31 anos.
q

Acredito que me ajudou no contato com as pessoas, no processo de criação.”“
Graduada em Publicidade e Propaganda, 24 anos.
q

Ajudou possibilitando o contato e a formação de novos amigos num ambiente agradável, divertido, “
bem estruturado e acompanhado por pessoas altamente capacitadas. Pelo simples fato de reunir
várias crianças/pré-adolescentes em um acampamento, os jovens aprendem a se autoconhecer 
melhor, perder a timidez e se valorizar mais. Fora isso pode carregar essas amizades para sempre 
em suas vidas.” Designer, 29 anos.
q

Trabalho em grupo e coletivo, higiene, relacionamento, divisão de funções, habilidade em lidar com “
pessoas diferentes, planejamento, estratégias, respeito.” Analista de Sistemas, 30 anos.
q

Aprendi muito como conviver com outras pessoas, dividir o espaço e respeitar os direitos dos “
outros.” Empresário, 30 anos.
q.

A Cia do Lazer ajudou no meu crescimento pessoal ensinando a ter responsabilidades individuais e “
em grupo, isso gerou um reflexo positivo no meu trabalho pois, além de fazer minhas atividades me 
preocupo em saber se as atividades de todos na equipe estão em dia.” Estagiária em Economia, 22 anos.

“Amadureci bastante, pois meu primeiro acampamento eu tinha 8 ou 9 anos e fiquem por mais de quinze 
dias longe de casa. Isso me torna uma pessoa menos presa as coisas de casa e a realizar novas 
experiências.” Engenheiro, 23 anos.
q

Em questão de amadurecimento, acho que a CIA contribui para tornar a pessoa mais sociável, “
participativa, ajudando, portanto, a trabalhar em grupo.” Estudante, 23 anos.

16

Os acampamentos são percebidos por pais, acampantes e monitores como uma ferramenta de crescimento
em áreas como a autoconfiança, aprender novas habilidades, conviver com os outros, fazer amigos e tomar 
decisões saudáveis, oferecendo experiências de crescimento para os jovens que podem colher resultados
com a idade adulta. De acordo com The Journal of Experimential Education (2006), os resultados confirmaram
que os acampamentos constroem muitas das habilidades necessárias para preparar os acampantes para 

assumir papéis de adultos bem sucedidos.

“No mundo organizacional é necessário ainda incorporar alguns elementos da inteligência emocional como a autoconsciência, 
auto-gerenciamento, auto-motivação, empatia, habilidades sociais e que o conjunto destes elementos é que irá tornar o 
desempenho deste profissional de forma satisfatória” (ROBBINS, 2005).

ACAMPAMENTO  X  VIDA PROFISSIONAL
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O QUE OS MONITORES DIZEM DA CIA DO LAZER

OPORTUNIDADE, ORIENTAÇÃO E INSTRUÇÃO

Faltam palavras, pois ainda estou participando e o crescimento continua, pois cada dia é uma nova chance de “
melhorar. Obrigada por me deixar fazer parte da Cia do Lazer (mudou minha vida).   ” Monitor, há 7 anos e 8 meses - 31 anos.

“Ampliou os horizontes do relacionamento humano, a experiência adquirida lá mostrou o quanto sozinhos 
s o m o s  f r á g , e i s .  E x - m o n i t o r  h á  6  m e s e s  -  2 4  a n o s .

“Acredito que os proprietários da Companhia do Lazer são dois visionários destemidos e corajosos, pois
começaram do nada e construíram um patrimônio do tamanho da Cia do Lazer. Sinto-me honrado e um 
felizardo de ter convivido com os mesmos que tanto contribuíram para minha formação. Sei que daqui a 30, 
50, 60 anos... Os novos profissionais da área vão estar falando de vocês e eu vou dizer que tive o privilégio de
trabalhar com os mesmos. Sinto saudades e com certeza meus filhos e netos participarão dos projetos da 
Cia do Lazer, desejo muita saúde para que continuem desenvolvendo novos projetos e fazendo mais pessoas 
e l i z e s .  E x - m o n i t o r  d u r a n t e  5  a n o s  -  2 8  a n o s . f

“Os acampamentos de férias trazem uma experiência muito rica em todos os sentidos. Através deles estou 
amadurecendo muito. No acampamento você está em contato com as crianças 24h por dia, então além da hora 
da atividade você também se aproxima muito da criança, o que facilita muito na hora das atividades. Como as 
crianças passam a semana no acampamento, o número de atividades durante todos os dias é muito grande, 
aprendemos muitas atividades novas e que tipo de evento podemos utilizá-las.” Monitor, há 1 ano - 25 anos.

“A experiência em acampamento é de grande crescimento pessoal tanto para o acampante como para o monitor. 
No brincar que a criança simula situações da vida e o acampamento proporciona este momento totalmente pleno. 
Assim como os monitores, lá aprendi muito, evolui como profissional e também fiz queridos amigos que os 
mantenho até hoje. Entrei na Cia no ano de 2000 fiquei até o ano de 2008, não tinha como ser diferente. Acho que
a vivência na profundidade que trabalhamos na Cia do Lazer proporciona o despertar para várias características 
importantes para a vida profissional, como para a vida na sociedade.” Ex-monitor, durante 8 anos - 31 anos.

“Acho que a vivência na profundidade que trabalhamos na Cia do Lazer proporciona o despertar para várias 
características importantes para a vida profissional. Neste ambiente, construímos uma família, com a qual 
organizamos atividades, materiais, ambientes para que os anteriores aconteçam, o que é de extrema importância 
no âmbito profissional, que seria termos o controle de todas as variáveis em nossa atuação profissional. Como 
família, precisamos zelar pelos amigos de trabalho, ajudar sempre que possível, em certos momentos ajudar  a 

somos frágeis.”  Ex-monitor, há 6 meses - 24 anos.

felizes.”  Ex-monitor, durante 5 anos - 28 anos.

estruturar uma atividade para que outro amigo 
execute, como o inverso também acontece. Acho 
que  a  h i s tó r i a  de  dob ra r  o  pa raquedas  é
imprescindível para que façamos vôos excelentes 
e, principal de tudo, consigamos pousar com mais
excelência ainda!”  Ex-monitor, durante 1 ano e meio - 21 anos.

O QUE OS PAIS DIZEM SOBRE O ACAMPAMENTO

“A primeira vez que minha filha participou do acampamento eu não tinha idéia de como isso poderia afetar em seu 
comportamento, passar 5 dias longe dela pra mim foi muito difícil, em sua volta percebi a felicidade pela experiência 
vivida, pelas amizades feitas e conservadas até hoje e sua melhora na escola, atribuo sim essa melhora ao 
acampamento pois percebo que a ida ao acampamento é a motivação para que se dedique mais na escola. Poder 
p roporc ionar  essa  exper iênc ia  a  m inha  f i l ha  é  mot i vo  de  g rande  sa t i s fação . ”  M ã e  d e  E .

“Acompanhamos o trabalho da Cia do Lazer a mais de 11 anos, quando o nosso primeiro filho o B. começou a 
participar de todos os acampamentos (JAN/JUL). Depois o nosso filho C. que participa até hoje. A importância 
desses encontros para nossos filhos foi muito proveitosa e ajudou a sociabilização com as pessoas e amigos da 
mesma idade. Desenvolveu também o interesse pela arte e brincadeiras de criança. Experiência que com certeza 
eles levarão para o resto de suas vidas e já, já passaremos para nossos netos. A Cia do Lazer, digo Tia Rose e Tio 
Pedroca  fazem um t raba lho  sé r io  b r incando .  B js  no  co ração  de  vocês . ”  P a i s  d e  C .  e  B .

“Já faz alguns anos que nossas crianças estão sofrendo um processo de empobrecimento de experiências reais, 
envoltas em tantas tecnologias, que invadem nossas vidas. O acampamento viabiliza uma viver diferente, com 
experiências em vários setores, com pessoas, com natureza, com responsabilidades, com o simplesmente brincar. 
A nossa cidade Recife, não permite na maioria das vezes vivermos estas experiências. Acredito que, mesmo que 
em breves momentos, uma semana ou um mês, foram importantes na vida de meus três filhos, que desde os 
quatro anos participam de acampamentos, onde puderam viver diferentes experiências, como a amizade, 
companheirismo, frustrações e puderam colocar para fora energias acumuladas e criatividade, que muitas vezes 
estão escondidas nos padrões estabelecidos. Acredito que precisamos proporcionar estes momentos, longe de 
computadores e cubículos, é importante o ser, ter histórias para contar e experiências para dividir.”  Pais de P., B. e L.

“O Acampamento é uma grande frustração para um pai zeloso e carinhoso, após uma semana de completo 
abandono, o filho não atende as nossas ligações, que depois do primeiro acampamento aprendi e desisti de tentar, 
voltam queimados, cansados e felizes e quando perguntados com foi o acampamento respondem um longo e
profundo LEGAL. O pior fica para o ano seguinte, onde planejamos no mesmo período uma ótima viagem em família
e  r e c e b e m o s  u m  s o n o r o  N Ã O ,  p o i s  o  a c a m p a m e n t o  é  i n e g o c i á v e l . ”  P a i s  d e  P. ,  B .  e  L .

“A importância é sem dúvida significativa, minha filha vai ao acampamento a alguns anos e desde a primeira vez se 
sentiu muito a vontade, interagiu com as crianças, fez amizades com os instrutores e sempre vem com novidades 
de brincadeiras que as utiliza no seu dia a dia. Só lá come bem, nos horários estipulados,ajuda nas tarefas
domésticas (como eu queria que fosse sempre assim....), penteia até o cabelo sozinho, realmente é fenomenal !!!! 
Acho que na vida dela será sempre uma referência de dias felizes e sempre que está chegando perto de acontecer
mais um acampamento ela faz a mesma pergunta, mãe eu vou poder ir para o acampamento????
Bom acho que nos dias de hoje, ficar num acampamento desses é realmente sair da realidade, viver alguns dias 
sem violência, sem tecnologia, somente curtindo os amigos, a natureza, o bom da vida.” Mãe de M.

“Acho que o acampamento propicia momentos de socialização, entretenimento, educação, atividade física, 
desenvolvimento da autonomia das crianças de forma lúdica e interessante. Além disso, é muito aparente a 
sensação de bem estar e felicidade quando chegam e relatam os fatos que vivenciaram. Por todos esses elementos 
que julgo que é uma atividade que agrega valor as experiências de vida no desenvolvimento das crianças que tem 
a oportunidade de participar do acampamento.  PS. aproveito para fazer já a reserva dos meus filhotes para janeiro, 
D. e M. (preciso só ter a confirmação da data, o tema será mesmo sobre magia, "Harry Potter" etc.? Eles estão na 
mamaior expectativa...” Mãe de D. e M.
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CONCLUSÃO
Em outras palavras, pode-se afirmar diante do resultado apresentado que o Acampamento de Férias 
da Companhia do Lazer oferece inúmeras oportunidades para crianças e jovens se desenvolverem como 
pessoas e fortalecerem suas relações com os outros, através de experiências e atividades que 
vislumbrem o encontro, a criatividade, o respeito, a amizade, a autoestima, a liderança e as relações 
com o mundo e consigo mesmo. 

Portanto, uma excelente ferramenta educacional à disposição da 
sociedade para desenvolver pessoas.

Para que estes jovens se desenvolvam felizes consigo e com os outros é necessário estar atento as 
relações, aos sonhos e, sobretudo aos objetivos que se deseja alcançar com este trabalho. O 
resultado desta pesquisa efetivou, definitivamente, a proposta pedagógica da empresa estudada, 
que até então, o que era empirismo e uma possibilidade real, está agora comprovada e pronta para 
oferecer um ambiente educativo com fortes indícios de auxiliar crianças e jovens, a entenderem  o 
seu papel no mundo através da compreensão de si e do ambiente em que vivem. 

“Uma organização moderna não pode mais acreditar que possa funcionar apenas com pessoas que pensam e 
outras que só fazem o que lhes mandam. Atualmente as organizações e as comunidades, onde quer que
estejam inseridas, não só necessitam de um nível de conhecimento e habilidades de todos os seus integrantes, 
como também, o desenvolvimento da independência, autoconfiança, segurança pessoal e capacidade de 
exercitar a liderança de forma empreendedora. Todos são desafiados a serem empreendedores e a produzir 
novos significados, novos valores, conquistando resultados efetivos para as empresas” (SEBRAE, 2011).

“As relações não se dão apenas com os outros, mas se dão no mundo e pelo mundo. Dentro deste contexto, 
os acampamentos podem contribuir no desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento 
das potencialidades corporais, afetivas, emocionais e éticas, para a formação de crianças felizes e saudáveis. 
Assim, uma das missões dos acampamentos é construir um cidadão pleno, a fim de que ele se reconheça 
como tal e prepará-lo para a vida” (JAROCKI, 2011).

“O mais importante dentro das empresas são as pessoas, e para que a verdadeira liderança aconteça não é 
necessário estar pautada em traços comuns de personalidade e muito menos em carisma, é preciso estar 
pautada em responsabilidade, trabalho e confiança. Nesse viés percebe-se a relevância do aprender sempre 
e das relações como fator preponderante do sucesso do profissional e das empresas. Se a educação pode ser 
encarada como uma proposta vivida e uma grande aventura, os acampamentos tornam-se ambientes 
perfeitos para essa experiência, desenvolvendo habilidades, valores, conhecimentos, aprendizado, 
criatividade, comprometimento e uma diversidade de atividades, construídas pelo prazer e pela brincadeira, 
que é sua principal linguagem para adquirir novas situações e criar outras regras, desenvolvendo vários 
aspectos sociais, emocionais, cognitivos, motores e trazendo o mundo simbólico para bem perto, ao mesmo

INVESTINDO NO FUTURO

tempo não se desfazendo do real” (JAROCKI, 2007).
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Expediente
q

PESQUISA
A RELAÇÃO ENTRE ACAMPAMENTOS EDUCATIVOS DE FÉRIAS E O DESENVOLVIMENTO DAS 

HABILIDADES SOCIAIS, MENTORIA E BENEFÍCIOS PARA O MUNDO ORGANIZACIONAL 
NA PERCEPÇÃO DOS EX-ACAMPANTE, MONITORES E EX-MONITORES. 

Estudo de Caso Cia do Lazer - (JAROCKI,R.M, 2011)

DIRECTIONS - YOUTH DEVELOPMENT OUTCOMES 
OF THE CAMP EXPERIENCE - ACA - 2004

q

EMAIL - SITE
cialazer@companhiadolazer.com.br

www.companhiadolazer.com.br
q

CONTATO
(81) 9242 74 35 / (81) 9127 95 30

q

TEXTOS E GRÁFICOS
Rose Jarocki, Msc.

q

FOTOS E ARQUIVOS
Cia do Lazer

q

DIAGRAMAÇAO E PROGRAMAÇÃO VISUAL
Chris Raduy

Grafica Fac Form - 1000 exemplares

PROJETO  DIREÇÕES
Acampamentos de Férias – 7 a 14 anos – Janeiro e Julho.
q

Acampamentos Festivos – Temáticos de acordo com a proposta de cada data (São João, Páscoa, 
Dia do Estudante, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Bruxas, Formaturas dentre outros). 
Para as turmas do 1° ao 5° ano.
q

Acampamentos Esportivos – Indicado para estimular, aprimorar e desenvolver o esporte na vida 
das crianças. Futebol, Vôlei, Basquete dentre outras modalidades podem ser trabalhadas. 
Para as turmas do 1° ao 9° ano.
q

Acampamento de Evangelização – Indicado para escolas (4° ao 9° ano) católicas com forte foco 
nas questões religiosas. 
q

Acampamento de Conclusão – Indicado para 5° e 9° ano.
q

Acampamento de Formação – Indicado para 7° e 8° ano.
q

Acampamento de Liderança – Indicado para  9° ano e Ensino Médio.
q

Acampamento Empreendedorismo – Indicado para Ensino Médio.  
q

Acampamento Coorporativo – Indicado para Universitários. 

OUTROS  PROJETOS  PARA  A  ESCOLA
Dia da Família – Dia comemorativo da família com um grande Pic Nic.
q

Dia da Criança – Comemoração do Dia da Criança de forma diferenciada – Para crianças do 1° ao 5° ano.
q

Dia do Professor – Comemoração e treinamentos motivacionais, liderança e comportamentais.
q

SOLICITE VALORES E PROJETOS ESPECIAIS 
EXCLUSIVOS SEM COMPROMISSO.

"E fazer mundo saber
Que feliz quem pode ter 
O lazer por companhia" 
(Allan Sales, 2011).

http://www.companhiadolazer.com.br
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Acampamentos de Férias – 7 a 14 anos – Janeiro e Julho.
q

Acampamentos Festivos – Temáticos de acordo com a proposta de cada data (São João, Páscoa, 
Dia do Estudante, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Bruxas, Formaturas dentre outros). 
Para as turmas do 1° ao 5° ano.
q

Acampamentos Esportivos – Indicado para estimular, aprimorar e desenvolver o esporte na vida 
das crianças. Futebol, Vôlei, Basquete dentre outras modalidades podem ser trabalhadas. 
Para as turmas do 1° ao 9° ano.
q

Acampamento de Evangelização – Indicado para escolas (4° ao 9° ano) católicas com forte foco 
nas questões religiosas. 
q

Acampamento de Conclusão – Indicado para 5° e 9° ano.
q

Acampamento de Formação – Indicado para 7° e 8° ano.
q

Acampamento de Liderança – Indicado para  9° ano e Ensino Médio.
q

Acampamento Empreendedorismo – Indicado para Ensino Médio.  
q

Acampamento Coorporativo – Indicado para Universitários. 

OUTROS  PROJETOS  PARA  A  ESCOLA
Dia da Família – Dia comemorativo da família com um grande Pic Nic.
q

Dia da Criança – Comemoração do Dia da Criança de forma diferenciada – Para crianças do 1° ao 5° ano.
q

Dia do Professor – Comemoração e treinamentos motivacionais, liderança e comportamentais.
q

SOLICITE VALORES E PROJETOS ESPECIAIS 
EXCLUSIVOS SEM COMPROMISSO.

"E fazer mundo saber
Que feliz quem pode ter 
O lazer por companhia" 
(Allan Sales, 2011).

http://www.companhiadolazer.com.br


www.companhiadolazer.com.br
cialazer@companhiadolazer.com.br

(81) 9242 74 35 / (81) 9127 95 30
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