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“A verdadeira educação consiste em pôr a descoberto ou 
fazer atualizar o melhor de uma pessoa. Que livro melhor 
que o livro da humanidade?” 
(Mahatma Gandhi)
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Imagine um lugar onde crian-
ças e jovens encontrem novas 
amizades, desafios, momen-
tos de alegria, lazer, esportes, 
aventuras e muita diversão. 
Um lugar onde os pais dei-
xam os filhos aos cuidados de 
profissionais que atuam com 
carinho e respeito à individu-
alidade de cada um. Um lugar 
onde o correr, o brincar, o jo-
gar e o interagir com a natu-
reza sejam caminho para um 
momento de crescimento pes-
soal e em grupo. Esse lugar é 

Acampamentos Educativos
Sinônimo de Férias Divertidas e Educativas

Por Corina Assis

um Acampamento Educativo.

Presentes no Brasil desde os 
anos 50, os acampamentos 
educativos só cresceram e in-
tensificaram o também chama-
do turismo rural e/ou turismo 
educacional. Opção nas férias, 
os acampamentos proporcio-
nam atividades lúdicas fora 
de casa, com segurança para 
pais e filhos. Os pais às vezes 
não se preocupam com a ocu-
pação dos filhos durante as 
férias e, com os acampamen-

tos, podem lhes oferecer algo 
que vai bem além do vídeo 
game. Isso porque esses es-
paços oferecem um mundo 
de opções dentro de um único 
lugar, cercado de todo o con-
forto e segurança que os pais 
desejam.

O dia num acampamento edu-
cativo está repleto de ativi-
dades esportivas e recreativas, 
de acordo com a faixa etária. 
Além disso, há diversas ativi-
dades em grupo como dança, 
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Mesmo com tantos benefícios, 
os proprietários de acampa-
mentos educativos conside-
ram que a opinião de quem vai 
passar as férias em um acam-
pamento é a primeira a ser 
considerada. É preciso ouvir o 
filho ou filha sobre o assunto, 
estudar junto com ele/ela o 
melhor lugar, a melhor opção, 
e não simplesmente impor, 
coisa que pode fazer do acam-
pamento uma experiência 
negativa ou pouco agradável 
e significativa. “O acampante 
precisa querer fazer essa ex-
periência de independência 
dos pais por uns dias” dizem 
eles.

Uma experiência para 
mamães e papais

Ensinar os filhos a serem inde-
pendentes não é uma tarefa 
simples. Ao mesmo tempo em 
que útil e necessário, o espírito 

teatro, artesanato e momentos coletivos como festas e 
comemorações. Os acampamentos incentivam as atividades 
grupais, em equipe e ao ar livre favorecendo o intercâmbio 
entre seus participantes, troca de experiências, convivên-
cia saudável, novas amizades e muita, muita brincadeira e 
diversão.

Em praticamente todas as atividades busca-se aprimorar 
não só o espírito de equipe mas também a independência, 
o sentido de responsabilidade, de organização, e de res-
peito mútuo, o que favorece o crescimento pessoal de cada  
participante e também do grupo em que está. Num clima 
de amizade e respeito, profissionais recreacionistas fazem 
a ponte entre todos e sabem como trazer à tona o melhor 
de cada um. Isso enriquece o dia-a-dia, torna a convivên-
cia divertida e agradável e faz cada participante, uma vez 
ambientado e acolhido com suas diferentes necessidades, 
ir além de suas expectativas, além de seu mundo fechado, 
de seus valores e ganhar como pessoa, se abrindo a outras 
pessoas e experiências.  

Em todos os acampamentos educativos há regras, um có-
digo a ser seguido para que a segurança e a comodidade de 
todos estejam asseguradas. Tudo isso é passado de forma 
lúdica e suave, de maneira que, quando o/a acampante cai 
em si, já está fazendo parte de um jeito de agir que certa-
mente vai lhe marcar positivamente para sempre. 

Fo
to

 c
ed

id
a 

pe
la

 A
BA

E



6

de proteção, especialmente materna, 
muitas vezes fala mais alto e é comum 
os pais adiarem ao máximo um tipo 
de experiência como essa em razão 
da idade ou estrutura psicológica dos 
filhos.

Segundo vários psicólogos, o que os 
pais precisam entender é que uma 
experiência de autonomia ou inde-
pendência, onde os filhos podem se 
tornar, sim, mais responsáveis, não 
os torna em nenhum momento menos 
necessários ou menos pais. Pelo con-
trário, ao defrontar-se com situações 
diferentes, é justamente onde os filhos 
tendem a usar tudo o que receberam 
dos pais em potência máxima. 

Isso explica como longe de casa eles 
comem, obedecem, ajudam o grupo 
e mostram suas inúmeras habilidades 
com graça e naturalidade. Ao lado dis-
so, os acampamentos educativos ofe-
recem o ambiente propício para que 
os participantes se revelem, surpreen-
dendo, às vezes, até a si mesmos com 
sua capacidade de organização, lide-
rança, integração e independência.

O resultado de se experimentar um 
acampamento educativo nas férias é 
que na volta para casa tudo fica dife-
rente. As crianças tendem a valorizar 
o que já recebem e integram essas 
experiências nas atividades cotidianas, 
passando - por exemplo - a arrumar 
seu próprio quarto, ou a cuidar de 
seus deveres e tarefas escolares sem 
precisar ser mandados para isso. A ex-
periência de responsabilidade e de au-
tonomia, passada de uma forma lúdica 
nos acampamentos, costuma ser um 
divisor de águas na vida de quem já 
esteve em um lugar assim.

Esse foi o caso do empresário Samy 
Liberman. Ele próprio foi acampante e 

lembra que começou pequeno nas tempo-
radas dos acampamentos. Para ele, o ga-
nho de individualidade e responsabilidade 
foi muito grande, sem falar na capacidade 
de adaptação em situações novas. O em-
presário atribui sua versatilidade nos negó-
cios às experiências que teve em acampa-
mentos desde cedo. “O acampamento é 
uma imersão num grande aprendizado, 
uma experiência para toda a vida”, conta o 
empresário, que também já passou a idéia 
para a família. Pai de três filhos, ele conta 
que a mais velha já participou de várias 
temporadas. Na opinião de Samy, os pais 
fazem um grande bem aos filhos, dando-

“O acampamento é uma imersão 
num grande aprendizado, uma ex-

periência para toda a vida”

Samy Liberman - de pais para filhos
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lhes a oportunidade desse tipo 
de experiência. Segundo ele, é 
muito melhor do que ficar em 
casa, sem uma programação 
definida, dependendo da agenda 
dos pais, que muitas vezes es-
tão trabalhando nessa época do 
ano, julho e/ou janeiro.

A fonoaudióloga Irene Fisher e 
sua família também são adeptos 
dos acampamentos educativos. 
Ela, que conheceu o marido, o 
empresário Paulo Cimerman, 
em uma das temporadas de 
um acampamento, conta que 
começou a participar aos 12 
anos, mas que seus filhos, os 
trigêmeos Isadora, Catherina e 
Daniel já começaram bem antes. 
Hoje, já criados e às portas da 
universidade, ela acredita que 
as temporadas no acampamento 
educativo os ajudaram a serem 
independentes, responsáveis e 
solidários. 

“Acho que foi uma das melhores 
coisas que fizemos para os três. 
Nos acampamentos, as pessoas 
são respeitadas em sua individu-
alidade e em suas diferenças. As 
regras são passadas de forma 
lúdica e simples e o espírito 
de grupo, mais do que isso, de 
família, fica claro desde o início. 

Mesmo sem os pais, as crianças se sentem seguras, 
como se estivessem em suas casas”, conta.

Irene também destaca a segurança encontrada nos 
acampamentos, o trabalho eficiente e profissional 
dos monitores e a atmosfera familiar que para ela 
faz toda a diferença para que a criança e o jovem se 
sintam à vontade e seguros. Além disso, segundo 
ela, as atividades sócio-esportivas e os desafios 
culturais estimulam cada acampante a valorizar o 
espírito de amizade e de equipe. “Os acampamen-
tos valorizam a amizade, a união e os esportes. 
É comum grandes amizades surgirem aí.”, explica 
Irene, que diz ter boa parte do seu ciclo de amigos 
formado em várias temporadas de acampamentos 
quando jovem e, depois, encaminhando os filhos 
pequenos.

Irene destaca outras vantagens das férias em acam-
pamentos educativos: o espaço, o contato com a 
natureza, o ambiente lúdico, as atividades esporti-
vas e recreativas para todos os gostos, a liberdade 
para se expressar e, sobretudo, a independência e 
auto-responsabilidade que tudo isso em conjunto 
provoca no participante. Segundo ela, um processo, 
na maioria das vezes, sem volta e que ajuda muito 
na educação e no ambiente familiar.

“Acho que foi uma das melhores 
coisas que fizemos para os três. 

Nos acampamentos as pessoas são 
respeitadas em sua individualidade e 

em suas diferenças”

Histórico de acampamentos - Família Cimerman
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Autonomia com segurança

Muitos pais podem imaginar que 
deixar um filho sozinho em férias a 
partir dos quatro anos de idade em 
um ambiente novo pode ser uma 
loucura. Mas, por trás do objetivo de 
independência e auto-suficiência des-
sas crianças, existe toda uma logística 
que dá suporte aos acampamentos 
educativos. 

Na maioria desses acampamentos, 
seus filhos vão encontrar conforto 
nos alojamentos, variedade na ali-
mentação, segurança nos brinque-
dos, equipe médica de plantão e uma 
equipe de profissionais especialmente 
treinadas para lidar com crianças e 
jovens de todas as idades. 

As atividades estão divididas por 
faixa etária e as tarefas coletivas têm 
propósitos educativos. Em alguns 
acampamentos há possibilidade de 
contato freqüente com os pais por 
telefone e, hoje em dia, por e-mail 
ou skype. Além disso, alguns já ado-
taram o uso de recursos tecnológi-

cos através de vídeo on-line, por onde os 
pais podem acompanhar o momento de 
alimentação dos filhotes no refeitório, um 
constante ponto de preocupação dos mes-
mos.

Via de regra, ao se inscrever em acampa-
mento educativo para uma temporada de 
férias, pais e filhos são entrevistados e 
podem tirar todas as suas dúvidas sobre 
o local, atividades, segurança, etc. Muitos 
acampamentos também já promovem o 
“dia da família”, ocasião em que pais e filhos 

podem conhecer as instalações 
e tudo que o filho terá acesso 
durante uma temporada, o que 
normalmente os deixa mais 
tranqüilos e convencidos dos 
benefícios de uma escolha as-
sim.

Todavia, proprietários de acam-
pamentos alertam que, para 
uma boa temporada, o melhor 
é que haja consenso e que o 
participante, independente da 
idade, queira estar ali por es-
colha própria. Isso porque uma 
experiência como essa apesar 
de poder ser incentivada pelos 
pais, deve estar de acordo com 
a vontade dos filhos.
Enfim, nos acampamentos edu-

Emoção e adrenalina nos acampamentos
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Ajude seu filho a se tornar autônomo

Abaixo a pedagoga Cristina Loew, do Acampamento 
Repúbllica Lago, ajuda os pais a entenderem os benefí-
cios adquiridos pelos filhos longe do conhecido univer-
so de suas casas.

Os pais são importantes agentes na construção da autonomia 
dos filhos até - e especialmente - quando não estão por perto. 
Desde o ingresso na escola, nos primeiros anos de vida, quan-
do se insere em um universo mais amplo que o da família, a 
criança precisa desenvolver novos vínculos. É a partir dessa 
troca com novas pessoas e novos ambientes que ela vai ven-
cendo desafios e conquistando seu espaço, experimentando 
suas habilidades.

Conforme aumenta a confiança que tem em si mesma e nos 
demais, a criança se permite enfrentar desafios maiores, como 
dormir na casa de um amigo ou passar um dia inteiro em um 
passeio com a escola. É assim que ela vai ganhando cada vez 
mais autonomia.
Uma viagem de férias ou de estudos, por exemplo, traz uma 
excelente oportunidade para o crescimento de crianças e jo-
vens. Relacionamento com o grupo, respeito às diferenças, 
auto-estima... São alguns dos aspectos trabalhados - em meio 
a jogos divertidos e atividades criativas.

Longe de casa e contando com o auxílio de apenas alguns adul-
tos, as crianças também aprendem a se organizar, a cuidar de 
si e passam a fazer tarefas simples que passam a fazer parte de 
seu dia-a-dia, como arrumar a mala, escolher a roupa, tomar 
banho, fazer a cama, separar a roupa limpa da suja, a seca da 
molhada, manter seus pertences juntos, etc., coisas pelas quais 
nem sempre elas se responsabilizam no cotidiano, muitas vezes 
porque os pais não permitiam, ou simplesmente por estarem 
disponíveis para fazer pelos filhos. Durante uma temporada em 
um acampamento educativo, a própria criança percebe como 
pode ser divertido ajudar e tomar conta de si mesma.

cativos pode-se dizer que os 
filhos saltam das aventuras 
radicais dos games para as 
aventuras reais e não virtuais, 
onde o principal desafio é a  
convivência e a rápida absor-
ção de várias atividades  e 
pessoas diferentes. Da tirole-
sa aos esportes aquáticos, do 
vôlei e futebol às atividades 
sócio-recreativas, das festas 
e comemorações às apresen-
tações de dança e teatro... 
Cada atividade num acam-
pamento educativo reforça o 
espírito de solidariedade e ci-
dadania, tornando a criança 
e o jovem mais conscientes 
e responsáveis consigo e 
com os demais à sua volta. 
Uma experiência só narrável 
em detalhes por quem já a 
viveu. Aproveite a temporada 
de férias e não deixe seu fi-
lho de fora dessa. É com esse 
espírito que nasce o Guia de 
Acampamentos, para ajudar 
pais e filhos em mais esse 
desafio.

Diversão e integração nos acampamentos
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O Acampamento Acampo Feliz tradicional localizado 
em Porto Feliz, está a 90km pela rod. Castelo Branco 
e a 50 minutos da cidade de São Paulo e tem capaci-
dade para atender até 260 pessoas para pernoite.

•Estrutura/Instalações: 5.000m2 de área co-
berta, park aquático com tobogãs, 2 campos de 
futebol gramados, quadra poliesportiva, quadra de 
tênis, quadra de vôlei gramada, vestiários mascu-
lino e feminino, salão de jogos, salão coberto para 
atividades, discoteca, refeitório amplo, suites, alo-
jamentos, playground, trilhas com obstáculos, giná-
sio esportivo com palco coberto, cavalos, charrete, 
falsa baiana, rapel, tirolesa, parede de escalada, sky 
coast.

•Serviços: Conforto e lazer, cercado de muito verde 
e segurança. Transmissão via internet com fotos e 
boletim de notícias. Faixa etária de 4 a 16 anos.
Alimentação: 5 refeições diárias: café, almoço, 
lanche da tarde, jantar e lanche noturno.   
Acomodações: apartamentos e alojamentos em 
média 8 crianças, dividido por sexo e faixa-etária.                                                                                                                                    
Monitores: dia e noite em todas as atividades.
Enfermeira: dia e noite no acampamento.
Ônibus fretado: embarque e desembarque local 
Centro Cultural, Rua Vergueiro, altura nº 1.000 – 
Paraíso – São Paulo.

•Principais atividades: Festas temáticas, refeições 
caracterizadas, lual, cama elástica, gincanas, jogos 
noturnos com lanternas, futelama.
Consulte a programação:
www.acampofeliz.com.br ou
www.fazendasantoantonio.com.br

•Temporada de Férias:
Temporadas em janeiro e julho com 7/8 ou 14 dias.

•Valor/Formas de pagamento:
- 7 dias - 4  x  R$ 195,00 = R$ 780,00 / 3 x R$ 
255,00 = R$ 765,00 / 2 x R$ 380,00 = R$ 760,00.
- 8 dias 4  x  R$ 219,00 = R$ 876,00 / 3 x R$ 
287,00 = R$ 861,00 / 2 x R$ 428,00 = R$ 856,00. 
- 14 dias 4 x  R$ 377,50 = R$ 1.510,00 / 3 x 
R$ 494,00 = R$ 1.480,00 / 2 x R$ 735,00 = R$ 
1.470,00.
Valores e formas de pagamentos válidos para Ju-
lho/2009.

Acampo Feliz

Escritório: Av. João Paulo I, 1.501 - São Paulo/SP

Tel.: (11) 3924-0335
www.acampofeliz.com.br
www.fazendasantoantonio.com.br
atendimento@fazendasantoantonio.com.br
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A ACM realiza acampamentos desde a década de 
60. O acampamento está localizado na Toca do Tuim 
em Itapecerica da Serra/SP e tem capacidade para 
atender até 200 pessoas.

•Estrutura/Instalações:
Campo de futebol, bosque, playground, piscina, sala 
de TV, salão de festas, praça da bandeira, sala de 
jogos, sala médica, quartos arejados e banheiros 
grandes.

•Serviços: 
5 refeições diárias, atendimento médico e trans-
porte.

•Principais atividades:
Gincanas, esportes de aventura, rapel, arborismo, 
rafting, tobogã inflável, trilha ecológica, grandes jo-
gos, jantares temáticos, rodas de violão, paintball 
(novo).

•Temporada de Férias:
A temporada de inverno 2009 será dividida em duas 
etapas: infantil e teen. A primeira turma será a in-
fantil, com idades entre 5 e 10 anos, que ficarão 
acampadas de 18 a 25 de julho. Já a turma teen, en-
tre 11 a 14 anos, irá acampar de 11 a 18 de julho.
Temporada de Janeiro/10 - consulte o site.

•Valor:
Semana Teen
R$ 565,00 (até 06/07/09); após a data R$ 615,00.

Semana Infantil 
R$ 565,00 (até 13/07/09); após a data R$ 615,00.

•Formas de pagamento: A combinar.

Acampamento ACM

Tel.: (11) 3839-5800

www.acmsaopaulo.org
acampamento@acmsaopaulo.org
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O Acampamento Aruanã foi fundado em 1989, faz 
parte de importante reserva natural da mata atlân-
tica, localizado em Embu-Guaçu - São Paulo, está a 
35km da cidade de São Paulo e tem capacidade para 
atender até 260 pessoas para pernoite e até 5.000 
para eventos de 1 dia.

•Estrutura/Instalações: Restaurante da praça, 
pizzaria e salão especial, teatro para apresentação 
de atividades culturais, salão de dança, discoteca, 
cama elástica, ginásio poliesportivo coberto, 8 pisci-
nas e 6 toboáguas, 2 campos de futebol gramado, 
3 quadras poliesportivas, quadra de futivolei grama-
da, 3 paredes de escalada, rapel e tirolesa, circuito 
de arvorismo.

•Serviços: Aniversários, acampamentos e 
daycamps escolares, retiros, treinamentos e 
confraternizações de empresas.

•Principais atividades: Ocupando uma área de 
240.000m² o Aruanã dispõe de atividades de aven-
tura sem precisar sair de suas dependências, o que
proporciona maior conforto e tranqüilidade para pais 
e acampantes. 
Cada noite é uma festa diferente, seja na discoteca, 
seja á beira da piscina, na festa do Havaí ou em 
volta do fogo no Luau.
Equipe multidisciplinar pronta para atender crianças 
e jovens de 04 a 17 anos com dinâmicas e jogos 
incríveis.
Além das atividades recreativas, o acampante vai 
entrar em contato com importantes lições de cida-
dania, solidariedade, ética e moral.
O objetivo como acampamento educativo é que to-
dos que participem das atividades do Aruanã levem 
consigo valores e lembranças para toda vida.

•Temporada de Férias:
De 04 a 11 de julho de 2009.
De 11 a 18 de julho de 2009.
De 18 a 25 de julho de 2009.

•Valor: Pacotes de R$ 1.000,00 a R$ 2.500,00.

•Formas de pagamento: Até 6x no cartão, cheque 
ou boleto.

Acampamento Aruanã

Tel.: (11) 4661-2112

www.aruana.com.br
contato@aruana.com.br
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O Acampamento Cia do Lazer foi fundado em 1989, 
localizado em Porto de Galinhas - Ipojuca/PE, está 
a 57km da cidade de Recife e tem capacidade para 
atender até 150 pessoas para pernoite e até 5 mil 
pessoas para enventos de 1 dia.

•Estrutura/Instalações: Área com 7 hectares, 
3 piscinas, 1 lago azul-espelho d’água, salão de 
jogos, lojinha, rancho refeitório, sala de artes, 
capela, touro mecânico, loconauta, estilingue hu-
mano, cama elástica, muro de escalada, discote-
ca, infláveis, minhoconda, rock espuma, campo 
de vôlei de areia, campo de futebol, beach soc-
cer, campo de basquete, alojamentos e barracas, 
banheiros, enfermaria e cozinha completa.

•Serviços: Projetos pedagógicos: Acampamentos 
temáticos de férias, formação, evangelização, con-
clusão, dia da criança, dia da família.  

Projetos Corporativos: Liderança e empreendedoris-
mo, motivacional, promocional, SIPAT – SIPATMA – 
portas abertas, confraternização e outdoor training.

•Principais atividades: Os Acampamentos de 
Férias são temáticos e o tema do mês de julho/09 
será “Era uma vez...”, com atividades esportivas, 
recreativas, sociais, teatrais e de aventura com 
monitores especializados.

Alguns eventos da Cia do Lazer durante o ano. 
-Fliportinho
Festa literária infantil de Porto de Galinhas.
www.fliportinho.com.br

-Porto do bem estar
Encontro de lazer, turismo, recreação e bem estar.
www.portodobemestar.com.br

-Cursos e treinamentos
Curso básico para recreadores.
Programação e datas no site:
www.companhiadolazer.com.br

•Temporada de Férias:
De 15 a 19 de julho de 2009.
De 11 a 15 de janeiro de 2010.

•Valor: A partir de R$ 320,00.

•Formas de pagamento: Em 4x.

Acampamento Cia do Lazer

Tel.: (81) 9127-9530
            9242-7435
www.companhiadolazer.com.br
cialazer@companhiadolazer.com.br
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O Acampamento English Camp foi fundado em 1988, 
localizado em Morro do Alto - Itapetininga, está a 
150km da cidade de São Paulo e tem capacidade 
para atender até 120 pessoas.

•Estrutura/Instalações:
Unidade 1: Campo de futebol society oficial, ti-
rolesa, piscina, campo de baseball, parede de es-
calada, sala de cinema, quadra de areia, quadra 
poliesportiva, salão de festas, casa de bonecas, 
refeitório, dormitórios em alvenaria com beliches e 
banheiros com aquecimento, pomar e horta, play-
ground, água potável em todo o acampamento, 
army game e outros. 

Unidade 2: Área de 3 alqueires, suítes privativas 
para casais ou compartilhadas para até 4 pessoas, 
salão especial para refeições, sala de estar de 150m2, 
biblioteca, piscina com jacuzzi, conforto, segurança 
e isolamento total. Acesso a toda infraestrutura da 
Unidade 1.

•Serviços: Monitoria especializada, 5 refeições 
diárias, transporte, seguro acidente, atendimento 
médico,  transfer in/out rodoviárias e aeroportos.

•Principais atividades:
Unidade 1: Gincanas durante o dia e à noite, es-
portes tradicionais, esportes internacionais como 
hockey no chão, baseball e lacrosse, trilhas ecológi-
cas, festas, competição entre dormitórios, projetos 
em grupo, entre outros. Monitores e acampantes 
internacionais durante o mês de Julho.

Unidade 2: Projetos, apresentações, palestras, etc. 
As atividades são montadas e direcionadas de acor-
do com as necessidades dos clientes.

•Temporada de Férias:
Julho, janeiro e durante o ano todo.

•Valor: Sob consulta.

•Formas de pagamento: A vista, parcelado ou 
cartão de crédito (visa).

English Camp

Rua Barão de Capanema, 220 - São Paulo

Tel.: (11) 3062-6333
           3061-0080
www.englishcamp.com.br
englishcamp@englishcamp.com.br

Unidade 1
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O Acampamento Monjolinho foi fundado em 1977,   
localizado em São Pedro - Brotas, está a 200km da 
cidade de São Paulo e tem capacidade para atender 
até 280 pessoas divididas em 22 quartos. O acam-
pamento foi fundado pelo ex-técnico de basquete 
e professor de Educação Física Adriano Tedesco, 
da Escola Americana Chapel School. O professor 
Adriano visualizou na época uma forma diferente de 
educar, encorajando crianças e jovens a viver em 
comunidade, praticar hábitos saudáveis e preservar 
a natureza.

•Estrutura/Instalações: Teatro com palco e ilu-
minação, ginásio poliesportivo, parede de escalada 
indoor, quadras externas de vôlei e basquete, campo 
de futebol gramado, piscinas com toboágua de 32m, 
casas de bonecas e bosques, sala de artes, salão 
de jogos, lago, cachoeira do Monjolinho c/ piscina 
e gruta natural, trilha para a cachoeira do saltão, 
enfermaria, refeitório e discoteca.

•Serviços: 5 refeições diárias, 1 monitor para cada 
8 acampantes em média, transporte e seguro via-
gem.

•Principais atividades: Atividades de integra-
ção, esportes coletivos, passeios e trilhas para as 
cachoeiras, dinâmicas ao redor da fogueira, gin-
canas de circuito culturais, musicais, aquáticas e 
de salão, brincadeiras e rodas cantadas, parede 
de escalada, grandes jogos temáticos (noturnos) 
com história, enredo e produção, oficinas culturais 
(artes, teatro, música, reciclagem e meio ambi-
ente), jogos cooperativos.

•Temporada de Férias:
A - 11 a 17 de julho (saída de São Paulo).
B - 11 a 14 de julho (saída de São Carlos).
C - 11 a 17 de julho (saída de São Carlos).
Temporadas de Janeiro/10, consulte o site:
www.monjolinho.com.br.
Temporadas: (16) 3376-2054 ou cel. (16) 8116-
4444.
Atedimento das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 
18:00.

•Valor/Formas de pagamento:
A - R$ 700,00 (em até 6X no cheque pré-datado).
B - R$ 360,00 (em até 5X no cheque pré-datado).
C - R$ 620,00 (em até 6X no cheque pré-datado).

Acampamento Monjolinho

Tel.: (19) 3483-8520

www.monjolinho.com.br
monjolinho@monjolinho.com.br
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O NR Acampamentos foi fundado em 1953, localiza-
do em Sapucaí-Mirim/MG, está a 180km da cidade 
de São Paulo.

•Estrutura/Instalações: O NR1 está localizado 
na Serra da Mantiqueira, uma região maravilhosa 
cercada por muito verde e clima temperado de mon-
tanha. A estrutura esportiva e de lazer é completa.
As acomodações são em chalés com armários in-
dividuais e banheiros com sistema de aquecimento 
central de água.
Campos de futebol, caiaques, pedalinhos, piscinas, 
toboágua, quadras poli-esportivas, salão de jogos, 
cavalos, parede de escalada, NR Hover Board (simu-
lador de esportes radicais) circuito de lama, cama 
elástica, touro mecânico e tirolesas.

•Serviços: Todos os acampantes são acompanha-
dos por monitores capacitados, camiseta NR para 
todos os inscritos, transporte ida e volta a partir 
de São Paulo, 5 refeições diárias, hospedagem em 
chalés, seguro viagem Assist-Card, serviços de la-
vanderia e descontos progressivos para irmãos.
Todos os serviços sem custo adicional.

•Principais atividades: As crianças de 5 a 10 anos 
no NR1 tem trilhas pela mata atlântica, pernoite (é 
escolhida uma noite apropriada para a atividade) em 
uma cabana com fogueira. Em todas as temporadas 
são realizados campeonatos, gincanas, esquetes/
teatro, dança, premiações, jogos, espaço para ativi-
dades de leitura e baladas a noite com muito som 
e luz.

•Temporada de Férias:
Em julho e janeiro.
Para julho/2009: 05 a 11 de julho  |  12 a 18 de 
julho  |  19 a 25 de julho.
A partir de setembro, consulte as datas no site para 
o verão 2010.

•Valor:
Parcelas a partir de R$ 317,00 (valor referente a 
julho/2009).

•Formas de pagamento:
À vista, cheques pré-datados e cartões de crédi-
to AMEX, Visa e Mastecard. Descontos especiais 
para irmãos (descontos não válidos para outros 
parentes).

NR1 Acampamento

Tel.: (11) 5090-7419

www.nr.com.br/ferias
ferias@nr.com.br
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Tel.: (11) 5090-7419

www.nr.com.br/ferias
ferias@nr.com.br

O NR Acampamentos foi fundado em 1953, localiza-
do em Sapucaí-Mirim/MG, está a 180km da cidade 
de São Paulo.

•Estrutura/Instalações: O NR2 está localizado 
em uma área de preservação ambiental na Serra da 
Mantiqueira. Um lugar com lagos, cercado por mon-
tanhas e clima temperado típico daquela região.
As acomodações são em chalés com armários in-
dividuais e banheiros com sistema de aquecimento 
central de água.
A estrutura esportiva e de lazer é completa: cam-
pos de futebol, caiaques, pedalinhos, piscinas, to-
boágua, quadras poli-esportivas, salão de jogos, 
cavalos, circuito de lama, tirolesas e estúdio para 
ensaio de bandas. Ginásio de esportes radicais com 
parede de escalada, NR Hover Board (simulador de 
esportes radicais), cama elástica e mini rampa para 
skate.
•Serviços: No NR2 Fazenda todos os acampantes 
são acompanhados por monitores capacitados, to-
dos os inscritos ganham camiseta NR, transporte ida 
e volta a partir de São Paulo, 5 refeições diárias, 
hospedagem em chalés, seguro viagem Assist-Card, 
serviços de lavanderia e descontos progressivos 
para irmãos.
Todos os serviços sem custo adicional.
•Principais atividades: Para julho de 2009 os jo-
vens de 11 a 16 anos terão no NR2 o NR Camp Music 
com workshops de dança, canto e instrumentos mu-
sicais que farão parte do repertório dos acampantes 
em uma super produção ao final do acampamento.
Em todas as temporadas acontecem campeonatos, 
gincanas, esquetes/teatro, dança, premiações, jo-
gos, espaço para atividades de leitura e baladas a 
noite com som e iluminação profissionais.
•Temporada de Férias:
Em julho e janeiro.
Para julho/2009: 05 a 11 de julho  |  12 a 25 de 
julho  |  05 a 25 de julho.
A partir de setembro, consulte as datas para o verão 
2010.
•Valor:
Parcelas a partir de R$ 317,00 (valor referente a 
julho/2009).
•Formas de pagamento:
À vista, cheques pré-datados e cartões de crédi-
to AMEX, Visa e Mastecard. Descontos somente 
para irmãos (descontos não válidos para outros 
parentes).

NR2 Acampamento
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O Acampamento Paio Grande foi fundado em 1946, 
pioneiro no Brasil, localizado na cidade de São Bento 
do Sapucaí, está a 210km da cidade de São Paulo e 
tem capacidade para atender até 250 pessoas.

•Estrutura/Instalações:
Chalés com banheiros, refeitório, cama elástica, 
arco e flecha, ateliê, horta, teatro, cavalos, giná-
sio de esportes, salão de jogos, parede de escalada, 
patinação, discoteca, campo de futebol, quadras po-
liesportivas, piscina com vestiários, lago para pesca 
e canoagem.

•Serviços:
Acomodação em chalés coletivos, 4 refeições 
diárias, acompanhamento em período integral de 
monitores, programação completa e enfermaria di-
sponível 24 hs. 

•Principais atividades:
Excursão de pernoite, patinação, trekking à Pedra 
do Baú, equitação, workshop cultural. 

•Temporada de Férias:
Nos meses de Janeiro, Julho e Dezembro.
Consulte as datas no site. 

•Valor: Sob consulta.

•Formas de pagamento: Sob consulta.

Paiol Grande

Tel.: (12) 3971-1537
            3971-1579
www.paiolgrande.com.br
gerencia@paiolgrande.com.br
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O Acampamento Peraltas foi fundado em 1984, lo-
calizado em Brotas - São Paulo, está a 240km da 
cidade de São Paulo e tem capacidade para atender 
até 293 pessoas.
•Estrutura/Instalações: 30 alqueires de área 
plana, enfermaria, discoteca com palco, telão, so-
norização e iluminação profissionais, brinquedoteca, 
ginásio poliesportivo com 3 quadras,  paredão de 
escalada, cama elástica, touro mecânico, pingpong, 
tacobol, pebolim, quadras externas de tênis (poliva-
lentes), quadra de vôlei de areia, campo de futebol 
de areia, mini campo gramado de futebol,  campo de 
futebol gramado, playgrounds externo com balança, 
gangorra, casa de bonecas, campo de paint-ball, 
conjunto aquático com tobogãs, piscinas, cozinha e 
churrasqueira, quadra de futebol de sabão, lago com 
teleférico, área de fazenda com gado leiteiro, mini 
zoológico, cocheiras para criação de cavalos,  pasto 
para passeios controlados de cavalo e charrete.
Atividades de astronomia/geologia:  Planetário, au-
ditório multimídia, observatório, laje de observação, 
hall de exposições, alossauro, geo-show, caverna 
temática, teatro ao ar livre, stonehenge, base de 
lançamento de foguetes.

•Serviços: Todas as refeições inclusas, monitoria 
especializada 24 horas, programação específica 
por faixa etária, passeios de ecoturismo opcionais, 
transporte de ida e volta a partir de SP, seguro de 
acidentes e enfermaria 24 horas.

•Principais atividades: Jogos e gincanas temáti-
cas, parque aquático com 5 piscinas e 3 toboáguas. 
Opcionais de ecoturismo: Rafting, floating, bóia 
cross, arvorismo e cascading.

•Temporada de Férias:
05/jul a 09 de Julho de 2009 (dom/qui) - 5 dias.
09/jul a 15 de Julho de 2009 (qui/qua) - 7 dias.
15/jul a 21 de Julho de 2009 (qua/ter) - 7 dias.
21/jul a 25 de Julho de 2009 (ter/sáb) - 5 dias.
25/jul a 30 de Julho de 2009 (sab/qui) - 6 dias.
30/jul a 02 de Agosto de 2009 (qui/dom) - 4 dias.
Temporada Janeiro/10 - consulte o site.

•Valor: Sob consulta.

•Formas de pagamento: Planos promocionais 
para inscrições antecipadas.

Peraltas

Tel.: (11) 3035-1900 / 4003-2145
      (14) 3653-9999
www.peraltas.com.br
contato.sp@peraltas.com.br
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O Acampamento dos Pumas foi fundado em 1960, 
localizado entre as cidades de Campos do Jordão e 
Pindamonhangaba/SP, está a  150   km da cidade de 
São Paulo e tem capacidade para atender até  240 
pessoas. 

•Estrutura/Instalações:
Sede com capacidade para 240 acampantes, 3 
campos de futebol, pista de hipismo, quadra po-
liesportiva, salão de jogos, piscina, lago com canoas 
canadenses.

•Serviços:
Acampamento de férias, acampamento com esco-
las, formaturas de 5º, 9º e 3º anos do ensino mé-
dio, viagens pedagógicas com escolas e retiros de 
igrejas.

•Principais atividades:
Jogos de mato e fio de vida, campismo a cavalo, 
campismo em barracas e cavernas, cavalgadas 
diurnas e noturnas, jogos esportivos diferentes 
(beisebol, decktenis, hipismo clássico, jogos a 
cavalo, paintbal, arco e flecha, cama elástica) 
gincana do chocolate, trilha de jeep, arvoris-
mo, jogo de cidades, rafting, escalada à Pedra 
do Baú, descida de rio com canoas canadenses.  
Excursão para Campos do Jordão, Pindamonhanga-
ba, Ubatuba e Angra dos Reis.

•Temporada de Férias:
Janeiro de 6 a 30 (25 dias), de 6 a 18(13 dias),13 
a 30 (18 dias) e 18 a 30 (13 dias) l Julho de 8/7 
a 1/8(25 dias), de 15/7 a 1/8 (18 dias), de 8 a 
20/7(13 dias) e 20/7 a 1/8(13 dias).

•Valor:
Diárias a partir de R$ 115,00.

•Formas de pagamento: A combinar.

    Pumas

Tel.: (11) 4612.9860

www.pumas.com.br
acampamento@pumas.com.br 
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O Ranieri Acampamento foi fundado em 1979, lo-
calizado em São Lourenço da Serra, está a 50km da 
cidade de São Paulo e tem capacidade para atender 
até 240 pessoas.

•Estrutura/Instalações:
Idealizado para ser um acampamento educacional 
de férias, oferece confortáveis chalés de alvenaria 
com banheiro, cozinha industrial, com  refeitório 
em grande salão de vidro, 2500m2 de área coberta 
para recreação com 2 ginásios poliesportivos com 
anexos de jogos de mesa, discoteca, etc, 2 campos 
de futebol, quadras poliesportivas externas, pisci-
nas, lago, estacionamento para carros e ônibus, sala 
de reuniões.

•Serviços:
Acampamento técnico educacional de férias – 
temporada de férias, temporadas de escolas, day 
camp, ecoaula e treinamentos corporativos.
  
•Principais atividades:
Equipamentos exclusivos do Ranieri, como pebolim 
humano, splash ball (lançadores de bexigas d’água), 
canoagem, tobolama, esportes de aventura (tirole-
sa, pontes tibetanas e pneus), pista de cross coun-
try com obstáculos de recursos naturais, 6 opções 
de trilha pela mata atlântica, fut scooter (jogo de 
futebol com carrinhos individuais), equipamentos 
infláveis em tamanho gigante como “Vó” (bola de 
1,50m de circunferência) e “cápsulas infláveis”, es-
portes em geral.

•Temporada de Férias:
05 a 12 de Julho de 2009.
Janeiro de 2010.
Maiores informações no site.

•Valor: Sob consulta.

•Formas de pagamento: Sob consulta.

Ranieri

Tel.: (11) 3071-0061
            3079-3750
www.ranieri.com.br
ranieri@ranieri.com.br
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O República Lago Acampamento foi fundado em 
1996, localizado na cidade de Leme está a 186km 
da cidade de São Paulo e tem capacidade para 
atender até 170 pessoas. Também é conhecido 
como RepLago.
•Estrutura/Instalações: Ocupa uma área de 40 
alqueires sem poluição, com muito verde, pássaros 
e muito espaço. 
Os chalés são modernos, bem localizados e os quar-
tos são divididos por sexo e idade.
Cinco refeições diárias com comida a vontade. Jan-
tares especiais, como a noite da pizza, da baguete 
e muito sorvete. 
Profissionais experientes que recebem constante 
formação acompanham os grupos dia e noite. Há 
um monitor para cada dez acampantes. Uma equipe 
de coordenadores dá apoio aos grupos. Os propri-
etários, uma família de educadores, participam do 
dia-a-dia do acampamento.
•Serviços: Temporadas de férias cheias de aventu-
ras para crianças e jovens de 6 a 16 anos. Festas de 
aniversário são sempre um sucesso e podem durar 
um final de semana inteiro.
Viagens de Formatura para 9º ano, com muita di-
versão e baladas todas as noites.
Durante o período letivo as escolas  levam seus alu-
nos para estudo de meio, vivências educacionais e 
temporadas de integração.
•Principais atividades: A cada temporada, há 
uma programação nova de acordo com o clima e o 
grupo, já que os interesses são diferentes conforme 
a idade. Há períodos em que os monitores orientam 
atividades diferentes no mesmo horário. O acam-
pante decide o que prefere fazer.
Há esporte, arte, ecologia e brincadeiras muito bem 
boladas. Atividades: jogos nos campos ou no giná-
sio, futebol, arvorismo, tirolesas, paredão de esca-
lada, trilhas, bike e outras possibilidades de tirar o 
fôlego. Produção de cinema e animação quadro a 
quadro, ateliê, estúdio de som, biologia, festas e 
muito bate-papo.
A piscina climatizada é também uma boa diversão e 
no lago, que deu nome ao acampamento, acontecem 
os esportes náuticos: Banana boat, caiaques, tram-
polim acrobático, bóia delta, cipó do Bozó, aqua jump 
(uma grande cama elástica que bóia na água), bar-
cos a remo. Há esqui aquático para os mais velhos.
•Temporada de Férias:
Janeiro, Julho e na Páscoa.
•Valor: Sob consulta.
•Formas de pagamento: Sob consulta.

Repúbllica Lago

Tel.: (11) 3818-6600

www.replago.com.br
replago@replago.com.br
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O Sítio do Carroção foi fundado em 1974, localizado 
em Tatuí, está a 150km da cidade de São Paulo pela 
rodovia Castello Branco.

•Estrutura/Instalações: Área com 692.000m² 
de bosques e gramados (140.000m² de Mata 
Atlântica), 300 lugares de capacidade total para 
pernoite, 6 pousadas com 30 lugares e 8 pousa-
das com 12 lugares para alunos e professores, 
12 apartamentos com 2 lugares para a coordena-
ção do grupo, banheiros privativos, refeitório de 
400m², atividades náuticas com colete salva-vi-
das, discoteca, auditório, iluminação e multimídia 
digital, piscina com 640m² com deck e cachoeira, 
grandes cachoeiras naturalistas. Veículos de apoio 
(para emergências), equipe de atendimento com 
coordenador e pessoal especializados, equipe de 
monitores acompanhantes (média de 1 monitor 
para 8 acampantes).
•Serviços: Médico 24h no local e assistência hos-
pitalar a 10 km em Tatuí, enfermaria de primeiros 
socorros e medicamentos básicos.
•Principais atividades: Caverna do Lago Azul com 
águas aquecidas, cachoeiras, estalagmites e estalac-
tites, trilha do Indiana Jones com túneis e caverna, 
tobogã naturalista de 103m, com 40m dentro de uma 
caverna, passeios de barco em igarapé, flutuadores de 
pedal para passeios na lagoa, réplica da caravela de 
Colombo, mini-eclusa, gincana aquática, jogos notur-
nos, parque paleontológico com fóssil de Tiranossauro 
Rex de 15m e 4 toneladas, avião DC-3, mini-circuito 
de F-1 com hotel para os pilotos, ponte, túnel, chuva e 
neblina artificiais, macro-maquete de 8.500m², onde 
se aprende geografia, labirinto medieval com 518m, 
desafio da espada do Rei Arthur, baby-zoo, teleférico 
e cabana do Tarzan, fazendinha, cama elástica, salão 
de jogos, telescópio, maior aquário de água doce do 
Brasil com jacarés-do-papo-amarelo e 21 espécies de 
peixes fluviais.
Eventos da temporada - Abertura da Ginquartos, Aber-
tura da Gincores, Festa Country, Ginquartos e Oscar.
•Temporada de Férias:
Temporadas de Inverno 2009.
1ª temporada 05 a 11/07/2009.
2ª temporada 12 a 18/07/2009.
3ª temporada 19 a 25/07/2009.
Temporada de janeiro consulte o site.
•Valor: A partir de R$ 2.205,00.
•Formas de pagamento: R$ 2.205,00 à vista ou 
R$ 2.370,00 em 3 parcelas de R$ 790,00.

Sítio do Carroção

Tel.: (15) 3305-2000

www.carrocao.com.br
ferias@carrocao.com.br



48

S I T I O  DO CARROÇÃO

A descoberta de um fóssil de Tiranossauro Rex.

Grandes jogos no labirinto medieval.

Inspirado em Mark Twain, Júlio Verne, Monteiro 
Lobato, Lewis Carol, Spielberg e outros, o Sítio do 
Carroção é hoje um exemplo do que os brasileiros 
são capazes: criar e produzir lazer e entretenimento 
educativo de qualidade surpreendente.

O único resort só para crianças no Brasil.

TEMPORADAS DE FÉRIAS EM JANEIRO, NO CARNAVAL E EM JULHO - RESERVE: (15) 3305-2000 - Tatuí - SP - Email: carrocao@carrocao.com.br

A torre da pousada do Campanário.

Uma aventura cheia de enigmas para se chegar à caverna.

Um dos túneis da caverna é um verdadeiro tobogã.

Brincando de Gulliver no Planeta Terra.

Minicircuito de Fórmula 1. 692.000 m² de bosques e gramados.

103m de um tobogã naturalista.

Aventura no Calypso.

Com inúmeros roteiros que exploram a  
fantasia e o imaginário, 
o Sítio do Carroção é o 
local ideal para crianças 
e adolescentes passarem 
as férias longe dos pais.

Animais do campo no Baby Zoo.

A espada do Rei Arthur.

No túnel, tem até neblina.

Piscina com cachoeira e deck: 640 m².

Mini-hotel para os pilotos.

Amplos casarões coloniais: 9.084m² de construções. A grande cachoeira da trilha.

Sob a cachoeira, uma entrada secreta.

Ao tentar descobrir o segredo...

Exploradores a bordo da caravela Niña. ...as crianças são surpreendidas por uma inundação. O enigma da pedra é fi nalmente desvendado.

Jacarés-do-papo-amarelo no maior aquário de água doce do Brasil. 

Armadilha do Indiana. 20.000 watts de puro som digital.

Final emocionante no tobogã do Indiana.

Descoberta de um avião DC-3 perdido na selva.
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O Acampamento Turma dos Leões foi fundado em 
1976 e tem sede na Serra da Cantareira, dentro 
de uma Reserva Ambiental da Unesco. Localizado 
no município de Mairiporã, tem capacidade para 
atender até 160 pessoas por temporada.

•Estrutura/Instalações: Chalés e alojamentos, 
ginásio poliesportivo, futebol de campo, futebol 
society, quadras, piscinas, toboágua, playground, 
videokê, discoteca, salão de jogos, lago, barcos, ar-
vorismo, escalada, tirolesa e rapel. Fazenda experi-
mental com animais e culturas vegetais.

•Serviços: Além da tradicional temporada de férias, 
atendendem também escolas, clubes e empresas. 
Atividades planejadas por faixa etária, em dinâmi-
cas específicas para cada evento, permitindo que a 
equipe de monitores ofereça o melhor de si para 
os acampantes. Essa equipe planeja a temporada 
baseada nas melhores experiências em atividades 
de grupo, através de um conjunto de equipamentos 
e recursos  motivantes.
Diferenciais - O acampamento faz parte de uma 
empresa especializada em atividades de educação, 
recreação e lazer para escolas e instituições. Em 
função disso, a formação dos monitores extrapola a 
de um acampamento educativo, uma vez que, além 
de trabalhos em espaços fechados como o acam-
pamento, também desenvolve projetos de rua, em 
outros estados, em parques nacionais, litoral, etc.

•Principais atividades: Jogos adaptados, ginca-
nas, caçadas, esportes, atividades lúdicas, ambien-
tais, trilhas ecológicas, esporte de aventura, ativi-
dades artísticas e culturais.
Um adulto para 7 crianças, 5 refeições por dia, se-
guro saúde, pronto atendimento local.

•Temporada de Férias:
Trabalhos com crianças a partir dos 04 anos, com 
desenvolvimento de um relatório de atitudes só-
cio esportivas do acampante, para que a família 
reconheça a dinâmica da criança quando longe de 
casa.
De 13 a 19 de Julho.
De 15 a 19 de Julho.

•Valor: Sob consulta.

•Formas de pagamento: A combinar.

Turma dos Leões

Tel.: (11) 3482-8032
            2089-0268
www.vialeoes.com.br
leoes@vialeoes.com.br
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O Acampamento Vips foi fundado em 1973, lo-
calizado em Salto de Pirapora/SP, está a 110km 
da cidade de São Paulo e tem capacidade para 
atender até 600 pessoas.

•Estrutura/Instalações:  56 hectares de terreno 
e 7.500m² de área construída, ampla infra-estru-
tura com quadras poliesportivas, ginásio coberto, 
piscina, refeitório, dois salões, espaços cobertos, 
alojamentos, salão de jogos, duas churrasqueiras, 
mini zoológico, campão semi-oficial, playground, 
trilhas e circuito de arvorismo, parede de alpinismo, 
discoteca e amplas áreas verdes.
Acomodações: chalés amplos com varanda com 
vista panorâmica do acampamento. Cada chalé tem  
seu banheiro privativo. Auditório para 150 pessoas, 
ginásio para até 1.000 pessoas, cozinha industrial 
com capacidade para até 150 pessoas simultanea-
mente, equipe terceirizada formada por monitores e 
coordenadores especializados.

•Serviços: Acampamentos, treinamentos, con-
fraternização, day camps, passeios pedagógicos, 
formaturas, estudo do meio, retiros, casamentos, 
etc.
 
•Principais atividades: Trilhas e circuito de ar-
vorismo, parede de alpinismo, esportes nas qua-
dras, brinquedos infláveis, piscina e salão de jogos, 
atividades culturais e artísticas. Festas temáticas, 
luau, atividades noturnas com lanternas, gincanas 
aquáticas, discoteca, olimpíadas, refeições temáti-
cas, fogueira, oficinas de artes e teatro. 
Passeios na região: Visita à fábrica da Coca-Cola, 
visita ao Zôo de Sorocaba e visita ao Haras.

•Temporada de Férias:
De 19/07/2009 a 25/07/2009 com idades de 5 a 
17 anos.
Temporada Janeiro/10 - consulte o site.

•Valor:
1 acampante -   R$    630,00.
2 acampantes - R$ 1.220,00.
3 acampantes - R$ 1.800,00.

•Formas de pagamento: Em até 4x.

Acampamento Vips

Tel.: (11) 3086-4443
            9986-4523
www.avips.com.br
supersu14@uol.com.br 
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Estrada Velha de Bragança, 4143 - Atibaia/SP

Tel.: (11) 4411-1139

www.acampamentocalifornia.com.br
acampamento@acampamentocalifornia.com.br 

Califórnia O Acampamento Califórnia foi fundado em 1987, lo-
calizado em Atibaia/SP, está a 50km da cidade de SP 
e tem capacidade para atender até 120 pessoas.
•Serviços: Turismo infanto-juvenil e promoção de 
eventos turísticos, esportivos e ecológicos.
•Estrutura/Instalações: 80.000m2 de área 
verde, piscinas com toboágua, 15 chalés para 120 
pessoas, 2 campos de futebol gramados, quadra 
poliesportiva iluminada, salão de jogos completo, 
discoteca, lagos com barcos, lago para pesca, 
cavalos para equitação. 
Principais atividades: Esportes de aventura iné-
ditos para crianças. Acampamento a cavalo, rapel, 
escalada, tirolesa e arvorismo by night. Paintball, 
toboágua de 180m. Festa italiana, junina, japone-
sa, jantares típicos diários. Evolution - 24h de du-
ração, baladas diárias.
•Temporada de Férias/Valor:
De 13 a 25 de Julho de 2009 - R$ 1.300,00.
De 13 a 19 de Julho de 2009 - R$    750,00.
De 19 a 25 de Julho de 2009 - R$    750,00.
Verifique no site temporada janeiro/10.
•Formas de pagamento: A combinar.
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O Acampamento Dinâmica Treinamento e Lazer foi 
fundado em 2001, localizado em São Paulo, está a 
150km da cidade de São Paulo e tem capacidade 
para atender até 80 pessoas.
Desde 1989 o diretor da empresa Dinâmica Treina-
mento e Lazer, Prof. Ms. Luiz Aurélio Chamlian (Cham) 
atualmente diretor técnico da ABAE - Associação 
Brasileira de Acampamentos Educativos, coordena 
acampamentos educativos por todo o Brasil com 
o objetivo de desenvolver a prática do exercício da 
cidadania, a relação de direitos e deveres entre os 
acampantes, assim como o contato e a consciência da 
preservação da natureza.

•Estrutura/Instalações: Refeitório com cozinha 
industrial, quadras poliesportivas, campo de fute-
bol, salão de jogos infantil, piscina, salão de festas, 
área verde.

•Serviços: Programação e coordenação da Dinâmi-
ca Treinamento e Lazer, estada com 5 refeições 
diárias (cardápio variado e balanceado), transporte 
fretado (ida e volta) em ônibus de turismo saindo 
de São Paulo – Capital, equipe de recreadores es-
pecializados (maiores de 21 anos), seguro saúde, 
médico de plantão 24 horas.
Equipe de recreadores composta por educadores 
físicos, turismólogos, pedagogos, psicólogos, fono-
audiólogos e biólogos.

•Principais atividades: Atividades esportivas: fu-
tebol de campo, futsal, vôlei, basquete, handebol, 
queimada e baiseball.
Oficinas culturais: teatro, dança, sala de artes (pin-
tura, reciclados, miçangas, maquiagem artística), 
artes marciais e jornal do acampamento.
Momentos sociais: jantares e festas temáticas, 
fogueira, jogos e brincadeiras de integração.
Técnicas recreativas: gincanas, rodas cantadas, jo-
gos cooperativos, grandes jogos temáticos noturnos 
com lanterna. Trilhas ecológicas, caça ao tesouro, 
animação e aventura.

•Temporada de Férias:
De Janeiro a Julho.
Confira as datas no site.

•Valor: Sob consulta.

•Formas de pagamento: A combinar.

Dinâmica

Rua Cipriano Batata, 2033 - Cj. 02 / SP

Tel.: (11) 2062-7170
           3637-7170
www.acampamentodinamica.com.br
ferias@acampamentodinamica.com.br
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Av. Jurucê, 402 - Moema/SP

Tel.: (11) 4063-9990
            4063-1163
www.acampamentotocadaraposa.com.br
toca@grupoacao.com.br

Toca da Raposa O Acampamento Toca da Raposa foi fundado em 
1988, localizado em Ibiúna - São Paulo, está a 
70km da cidade de São Paulo e tem capacidade 
para atender até 400 pessoas.
•Serviços: Pensão completa, monitoria 24h, 
equipe especializada em esportes radicais, enfer-
magem (opc.), estac., estrutura e programação de 
recreação direcionada para cada tipo de evento.
•Estrutura/Instalações: Dormitórios suítes 
c/ armários, salão de jogos, zona radical (torre 
de escalada, tirolesa e tobogã), lago c/ peda-
linhos, playground, escorregador de sabão, pas-
seio a cavalo, trilha ecológica, refeitório, cantina, 
quadra poliesportiva, piscina, vestiários, campos 
de futebol, salão de festas, bosque das orquídeas, 
labirinto natural, etc.
Principais atividades: Formatura de 9º ano, acam-
pamentos pedagógicos e eventos corporativos.
•Temporada de Férias:
De 18 a 26 de Julho de 2009.
De 16 a 20 de Janeiro de 2010.
•Valor: Sob consulta.
•Formas de pagamento: A combinar.
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Com a missão de agrupar, inter-rela-
cionar e partilhar as experiências dos 
acampamentos que acreditam no valor 
educacional dessa atividade surge em 
maio de 1999, a Associação Brasileira de 
Acampamentos Educativos - ABAE. Hoje, 
10 anos depois, a ABAE faz um balanço 
de suas atividades e acredita ter se con-
solidado como um ponto de referência e 
representatividade do setor.

Entre os objetivos da ABAE, estão:
- Promover a divulgação da atividade 
de Acampamento, colaborando para o 
crescimento dessa atividade;
- Atuar como órgão representativo, 
prezando pela transparência nas rela-
ções entre acampamentos e clientes.

Segundo o diretor presidente da en-
tidade, Marco Antonio Vivolo, a ABAE 
veio formalizar um tipo de prática que já 
existia entre os proprietários de acam-
pamentos dando ao grupo mais força 
e organicidade ao que já faziam. Ainda 
segundo ele, com a organização dessas 
empresas de lazer e educação, se for-
malizaram alguns critérios de filiação à 
ABAE e criou-se mais tarde o selo ABAE 
de qualidade, que como o ISO 9000, por 
exemplo, atesta e mensura formalmente 
as condições de recepção e serviços 
do acampamento que solicita o selo. 
(Leia texto com detalhes sobre o esse 
serviço)

A idéia de acantonamento ou acampa-
mentos educativos vem de atividade se-
melhante realizada durante as férias de 
verão, principalmente nos Estados Uni-
dos e Canadá, onde o período de férias 
prolongado dá origem ao “Summer 
Camping”. Nele, os jovens de diversas 
regiões do país aproveitam esse momen-

ABAE completa 10 anos
de fundação e festeja o
crescimento do setor

to realizando atividades diferentes todos os dias, longe 
dos pais e aos cuidados de um time de recreadores e 
educadores. Na idéia desses acampamentos de verão 
também estava contemplada um tipo de acomodação 
mais rústica, porém confortável o bastante para abri-
gar coletivamente dezenas de meninos e meninas da 
mesma idade, cujo principal objetivo era aproveitar ao 
máximo as férias de  verão de uma maneira saudável 
e educativa.

Um pouco de História

Os acantonamentos ou acampamentos educativos 
chegam ao Brasil com a Associação Cristã de Moços 
– ACM, em 1893. Ela é seguida pelo time do Paiol 
Grande, por volta de 1946, e continua chamando no-
vos adeptos, como o NR Acampamentos, fundado em 
1953, segundo a ABAE, os três pioneiros nesse setor 
que só tem crescido de lá para cá. Apesar de o Brasil 
ter uma cultura familiar diferente da americana, onde 
os filhos tendem a sair de casa mais cedo e são in-
centivados para isso, os acampamentos educativos vão 
ganhando cada vez mais adeptos no nosso país. Isso 
porque os serviços prestados nessa área foram me-
lhorando sensivelmente e os benefícios para as crian-
ças e adolescentes que os freqüentam ficam evidentes 
a cada temporada, como a melhora na independência, 
capacidade de se auto-organizar, espírito de equipe, 
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educativo nas férias e este, por sua 
vez, deve ser o mais transparente 
possível com os pais, no sentido 
de orientá-los e tranqüilizá-los em 
relação a tudo por que a criança 
vai passar nos dias em que estiver 
fora de casa. Atualmente, o con-
tato direto com os organizadores 
dos acampamentos através de visi-
tas aos locais ou a seus escritórios, 
leitura das informações de folhetos 
e dos sites na Internet têm sido 
bastante incentivados entre os as-
sociados, visto que a medida deixa 
clara a proposta e as condições de 
segurança, conforto e higiene para 
realizá-las.

O Associado da ABAE conta hoje 
com diversos benefícios. Eles estão 
presentes nas ações coletivas de 
marketing e divulgação, no site da 
entidade e também têm acesso a 
um Simpósio anual, específico para 
a formação dos credenciados, que 
além de trazer debate sobre temas 
atuais para o setor, favorece a tro-
ca e o intercâmbio de informações 
entre todos.

Questionado sobre os custos de 
uma atividade como esta, Marco 
Vivolo explica que a composição do 
preço final de um acampamento de 
férias está também ligada a análise 
de risco, logística, prevenção de 
acidentes e segurança. Para ele, 
é fundamental que as ferramentas 
estejam adequadas aos objetivos 
do acampamento e que os pais 
conheçam a fundo esses objeti-
vos antes de inscreverem seus 

trabalho em grupo, noções de cidadania, entre outros.

Na ABAE todos os acampamentos filiados fazem tempora-
da de férias e podem se dedicar a outras atividades, como 
acampamento escolar, estudos do meio, imersão em outro 
idioma, entre outras. Para Marco Vivolo, o atendimento às 
férias faz a essência dos acampamentos educativos que cum-
prem um papel importante para as famílias, num momento 
quando nem sempre elas estão disponíveis para cuidar disso. 
As demais atividades a que muitos acampamentos se de-
dicam durante o restante do tempo são complementares à 
proposta educativa das escolas, entidades afins e empresas, 
que buscam nesses espaços uma vivência junto à natureza, 
além dos benefícios das atividades em grupo realizadas num 
espaço diferenciado.

Entre os benefícios da ABAE estão, além da representativi-
dade, a credibilidade, a troca de conhecimento e experiên-
cias e a formação de profissionais, que se dá através de 
freqüentes parcerias. As condições para se tornar um filiado 
ABAE são bastante simples, segundo sua diretoria, e incluem 
após a solicitação do acampamento com no mínimo três anos 
de atividade, uma visita técnica ao local, para se conhecer 
as instalações, normas de segurança, etc. Estima-se que 
o Brasil tenha cerca de 150 acampamentos educativos em 
funcionamento, sem contar os acampamentos evangélicos 
ou ligados a denominações religiosas. A maior parte deles 
se concentra no eixo sul-sudeste, em vista da própria orga-
nização cultural desses lugares, que atualmente já incluem o 
acampamento como opção de férias, em períodos de uma, 
duas ou mais semanas.

“Ainda há entre os brasileiros uma cultura de super proteção 
muito arraigada, segundo a qual se acredita que a criança só 
estará bem perto dos pais”, comenta Marco Vivolo. Ainda se-
gundo ele, boa parte das crianças que vão para acampamen-
tos nas férias vem de famílias onde os pais já fizeram esse 
tipo de atividade quando crianças. “Isso acontece porque 
o acampamento precisa ser vivido, experimentado, sem o 
quê dificilmente uma pessoa terá uma idéia real de seus 
benefícios para toda a família”, completa. Para ele, a criança 
deve participar da decisão de ir ou não a um acampamento 

“Ainda há entre os 
brasileiros uma cultura 
de super proteção muito 

arraigada, segundo a qual 
se acredita que a criança 
só estará bem perto dos 

pais”
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filhos. Feito isso, Vivolo faz questão 
de salientar o custo X benefício desse 
tipo de investimento nas férias esco-
lares. “Nos acampamentos estimula-se 
a autonomia com responsabilidade. O 
acampante muda sua noção de par-
ticipação, de limites e até de cidada-
nia. As regras, como em qualquer lu-
gar, colocadas dentro de um contexto 
lúdico, são melhor absorvidas e por um 
período, dentro daquele micro cosmos, 
a criança vivencia brincando, noções de 
respeito, direitos e deveres, limites e 
liberdade, que marcam profun-
damente seu crescimento e sua 
volta para casa, influenciando 
positivamente nas atividades do 
dia-a-dia”, finaliza.

Site ABAE 

No site da entidade www.abae.
org.br há serviços para o as-
sociado ou futuro associado e 
também para o próprio consu-
midor final (pais). Isso porque, 
de uma maneira clara e simples 
o site lista seus associados e 
ainda disponibiliza os critérios 
mínimos para os quais os pais 
devem estar atentos quando 
optarem pelos serviços de um 
acampamento educativo.

No site, os pais - por exemplo - terão 
a definição exata do que é um acam-
pamento educativo, o que ele deve ter 
e como escolher aquele que mais se 
adéqua às suas necessidades. A ABAE 
também criou um painel de descrição 
do Acampamento Educativo, pelo qual 
os pais podem checar o que é indispen-
sável, muito importante, importante, 
desejável e opcional. O painel relaciona 
dez itens, entre eles, atuar no proces-
so educativo; desenvolver atividades 
recreativas esportivas e culturais; 
proporcionar condições de segurança; 
promover saúde; assegurar nutrição; 
entre outras.

Selo de Qualidade ABAE

A Acreditação, que confere o “Selo de 
Qualidade ABAE”, é uma opção a mais 
para o acampamento filiado. O objetivo 
do selo é mensurar e atestar a quali-

dade dos serviços prestados pelo solicitante, condições 
técnicas, administrativas e de pessoal, configurando 
para si e seus clientes mais um critério sólido de avalia-
ção de seus serviços. Ele não é obrigatório, mas muitos 
acampamentos associados acham importante se subme-
ter às exigências do selo como mais uma garantia de 
seus serviços. 

Segundo o site, o Selo de Qualidade ABAE envolve uma 
grande complexidade operacional, pois considera que os 
acampamentos fazem parte de um setor de serviços que 
trabalha com crianças e jovens em programações que 
envolvem algum tipo de risco e constante necessidade 

de mudanças. O projeto Selo de Qualidade para acam-
pamentos educativos surgiu em 2005, a partir da criação 
de um processo de acreditação com estabelecimento de 
diretrizes e normas de conduta no gerenciamento das 
atividades operacionais dos acampamentos visando 
avaliar, organizar e enriquecer sua prática.
Os objetivos deste projeto são:
• Criar uma identidade das práticas de acampamento; 
• Estabelecer pontos cruciais no gerenciamento das 
atividades de um acampamento visando qualidade, se-
gurança e saúde;
• Padronizar as práticas operacionais; e 
• Valorizar o processo de conhecimento e desenvolvi-
mento das práticas operacionais.

Iniciativa corajosa

Muitos dos acampamentos associados da ABAE elogiam 
a iniciativa da entidade que formalizou uma prática de 
troca de experiências e que tem ajudado no fortaleci-
mento do setor, inclusive na busca de melhorias e mais 
qualidade para os serviços prestados. Cristina Loew, 
diretora do Repúbllica Lago (Leme/SP), por exemplo, co-
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menta que houve um ganho para 
o setor, onde se sente um cresci-
mento conjunto. “A convivên-
cia com proprietários de outros 
acampamentos, em cursos ou 
outras atividades, nos ensina a 
admirar, aprender com o trabalho 
do outro e a respeitar as dife-
rentes propostas”, diz ela. Segun-
do Cristina, a ABAE ajudou muito 
com a criação de sistemas de 
qualidade e gestão. “Isso porque, 
quando formalizamos ou quan-
tificamos dados comuns, facili-
tamos a melhoria da segurança, 
do bem-estar e demais procedi-
mentos que fazem parte do dia-
a-dia de um acampamento”, ex-
plica. Para ela, os acampamentos 
começam a ser mais conhecidos 
para as férias, inclusive porque 
as crianças já passam a ter algum 
tipo de contato conosco através 
das escolas, que complementam 
suas atividades de sala com ativi-
dades ao ar livre. 

Cristina salienta o crescimento 
do setor e o atribui em parte ao 
próprio educador que hoje vê nos 
acampamentos educativos uma 
extensão da escola, podendo 
recriar num ambiente lúdico e 
descontraído conteúdos teóricos 
vistos em sala de aula. 

Outro acampamento que também 
está desde o início na ABAE é o 
Peraltas. Localizado em Brotas/
SP, sua diretora Marília Rabello 
acredita que a entidade trouxe 
um fortalecimento da atividade 
perante os pais e a sociedade 
em geral, visto que a prática do 
acantonamento não era muito 
conhecida entre os brasileiros. 
Além disso, ela faz questão de 
frisar os benefícios associados a 
esse tipo de atividade que ficam 
evidentes a cada temporada que 
a criança ou jovem participa, 
como aprender com as diferentes 
convivências, culturas e pessoas, 
noção clara de direitos e deveres, 
espírito de equipe e trabalho em 
grupo, independência e organiza-
ção.

Para ela, a ABAE também fortaleceu o turismo educacional 
e o intercâmbio entre as empresas desse setor, além de 
ajudar os pais na escolha do melhor local para seus filhos 
desfrutarem de férias divertidas e educativas.
Na Fundação Acampamento Paiol Grande, uma das direto-
ras, Janete Spinardi, explica que a procura pelos acampa-
mentos tem aumentado a cada ano, em virtude do seu lado 
educativo estar sendo mais conhecido dos pais. Segundo 
ela, a importância de uma associação como a ABAE é de 
permitir a participação em uma entidade que representa os 
interesses dos Acampamentos Educativos e que colabora 
com o fortalecimento do segmento no mercado. “Além 
disso, a entidade favorece a possibilidade dos profissionais 
dos acampamentos se relacionarem, proporcionando uma 
troca de conhecimento e experiências e tem permitido uma 
melhora na divulgação do conceito de acampamento edu-
cativo, quais seus propósitos, benefícios, trazendo assim 
uma diferenciação no mercado”, opina ela. 
Além disso, a ABAE proporciona aos associados, parcerias 
com condições diferenciadas, que sejam de interesse co-
mum e ainda fornece subsídios a novos acampamentos em 
formação, dando condições para que se estruturem, ofe-
recendo qualidade e também um padrão educativo.
Ainda para Janete, a ABAE fez boas conquistas desde sua 
fundação, como a realização de Simpósios anuais, que con-
grega todos os associados e também é aberto a quem não 
é associado. “Nesse tipo de evento, um dos objetivos é me-
lhorarmos cada vez mais a qualidade do serviço que ofere-
cemos, através de palestras, discussões, atividades práti-
cas, etc.”, explica. Além da criação do Selo de Qualidade 
ABAE, um Processo de Acreditação, que consiste numa 
normatização em vários aspectos, onde o Acampamento 
participante do processo se adéqua e é avaliado para, ao 
fim do processo, se estiver de acordo com as normas, re-
ceber o Selo de Qualidade. Na opinião de Janete, tudo isso 
representa avanços num mercado que só tende a crescer 
na medida que mais pais e educadores vão descobrindo 
os acampamentos educativos e fazendo deles seus aliados 
na educação e entretenimento saudável de seus filhos ou 
alunos.
Serviços:
ABAE - www.abae.org.br
Imagens da matéria - ABAE
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Apoio:

www.GUIADEACAMPAMENTOS.com.br



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 200.000 x 200.000 inches / 5080.0 x 5080.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: rows 1 down, columns 2 across
     Align: top left
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20090608172910
       14400.0000
       Maximum
       Blank
       14400.0000
          

     Best
     589
     381
    
    
     0.0000
     TL
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





