
TEMPORADA DE 
FÉRIAS 

Informativo para

no Acampamento Paiol Grande



Obrigado pela confiança depositada ao escolherem o Acampamento 

Paiol Grande. Há mais de 76 anos nos comprometemos em oferecer 

experiências educativas e recreativas que contribuam para o 

desenvolvimento dos jovens que por aqui passam.

Mais do que nunca, precisamos sair deste ambiente virtual para 

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

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

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

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

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

conosco.
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UMA EXPERIÊNCIA 

Paioleiro, esteja aberto e motivado para uma EXPERIÊNCIA DIFERENTE, 

DIVERTIDA e MARCANTE!

O ACAMPAMENTO PAIOL GRANDE é uma novidade, uma aventura. Estar longe 

da família, conviver em grupo, fazer novos amigos, ter energia para todas as 

atividades e desconectar, são grandes desafios. 

Preparamos Temporadas repletas de novidades e atividades MUITO legais! 

Teremos muitos esportes, gincanas, a tradicional manobra radical, jogos 

cooperativos, artes, pinturas, convivências, teatro e, claro, nossas excursões, além 

de tantas outras surpresas especialmente preparadas para vocês! 
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TRANSFORMANDO

Durante o ano todo, as iniciativas se estendem a projetos sociais dos 

estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Centenas de 

crianças e jovens assistidas por diversas entidades e das escolas 

públicas do Município de São Bento do Sapucaí, participam da 

programação do acampamento, com diversão, atividades lúdicas, 

educativas e muitas práticas esportivas de forma gratuita.

No momento de sua inscrição para qualquer temporada no 

Acampamento, você contribui para diferentes obras e projetos sociais. 

A Fundação Paiol Grande realiza sua missão, ou seja, sonhamos 

juntos e tornamos realidade. Com a sua ajuda e de muitos outros 

parceiros, realizamos projetos sociais e estamos sempre abertos 

para, juntos, criarmos maiores possibilidades.

 www.paiolgrande.com.br

Para saber mais acesse o nosso site

Colabore com 2Kg de alimento não 

perecível, roupas em boas condições de 

uso ou brinquedos em bom estado de 

conservação. Todas as doações serão 

arrecadadas no check-in da temporada 

e doadas para famílias que necessitam.

VAMOS JUNTOS FAZER O BEM?
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Desembarque: Previsão de chegada entre 18h e 18h30.

Embarque: Check-in: 8:00 - Saída do ônibus: 9h.

Àqueles que forem levar seus filhos até o Acampamento, chegar

entre 11h30 e 12h.

Desembarque: Previsão de chegada entre 13h e 14h.

Local: Aterro do Flamengo - RJ

Desembarque: Previsão de chegada entre 17h e 17h30.

Embarque: Check-in: 6:00 - Saída do transporte: 6h30.

Local: Bairro da Barra Funda - SP.

- CONDUÇÃO PRÓPRIA:

- RIO DE JANEIRO

PARTIDA: Àqueles que vierem buscar seus filhos, chegar entre 9h e 

9h30 e, CASO NÃO TENHAM INFORMADO NA FICHA DE INSCRIÇÃO, 

avisar que irão buscá-los com antecedência de 2 dias.

- SÃO PAULO

- MINAS GERAIS

Embarque: Check-in: 5:00 - Saída do transporte: 5h30.

Local: Bairro Mangabeiras - Belo Horizonte - MG.

Embarques no Rio de Janeiro e Belo Horizonte estão condicionados a 

um número mínimo de 15 inscritos na Temporada, em cada cidade. 

OS LOCAIS EXATOS DE EMBARQUE SERÃO CONFIRMADOS COM 

ALGUNS DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA TEMPORADA.

Para a sua comodidade, realizaremos 

embarque e desembarque nas seguintes 

cidades: 



PREPARE AS MALAS E...

Nossos jantares são temáticos. Próximo à data da temporada enviaremos os 

temas! TRAGA SUAS FANTASIAS.

#

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

OBRIGATÓRIO:

Inalador ou nebulizador (se uso 

frequente). 

Medicamentos de uso contínuo; 

1 par de calçados/tênis confortáveis; 

1 Par de botas ou tênis para 

caminhada

2 maiô ou sunga; 

2 pijamas ou camisolas; 

10 roupas íntimas; 

1 par de chinelos / sandálias; 

8 pares de meias 

1 Mochila (tipo escolar) para 

caminhada; 

1 impermeável para chuva;

6 shorts / bermudas; 

2 casacos / blusão;  

1 boné ou chapéu;

1 gorro; 

6 calças;

8 camisetas; 

2 conjuntos de moletom;

1 toalha de banho e de rosto; 

1 saco de dormir; 

Objetos de higiene pessoal; 

1 par de meias grossas com cano 

alto (para patinação) ;

1 toalha de piscina; 

 1 par de luvas

1 Travesseiro; 

1 par de sapatos extra

1 lanterna e pilhas de reserva; 

1 copo plástico ou garrafinha d'água; 

1 jogo de roupa de cama de solteiro; 

Manteiga de cacau

OPCIONAL:

1 top Esportivo

Instrumentos Musicais

1 cobertor ou edredom; 

Protetor solar e repelente; 

1 jogo de roupa que possa sujar

de lama (para a Manobra Radical); 

Patins

SUGESTÃO DE ENXOVAL (PARA 7 DIAS):

6 -6 -

No entanto, quando a noite chega, esfria um pouco, e pode ser necessário o uso de 

agasalhos mais pesados – um gorro e bons cobertores sempre são bem vindos!

A temperatura da região de São Bento é muito agradável durante o dia e favorece a 

prática de esportes, possibilitando o uso de roupas leves nas estações mais quentes e 

agasalhos nas mais frias.
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NOSSAS 

Acampamento é lugar para brincar, passear, 

jogar e se divertir. No Paiol, todas as atividades 

realizadas têm como objetivo promover a 

colaboração, o desenvolvimento e o empode-

ramento dos jovens e crianças. 

O aprendizado é proporcionado através da 

vivência espontânea do dia a dia no chalé, a 

participação no refeitório, brincadeiras, prática de 

Vocês estão preparados para VIVER DIAS INESQUECÍVEIS? 

esportes, atividades culturais e de aventura, possibilitando uma experiência 

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

grupo. 

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

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



- Torre de desafios;

- Atividades recreativas;

- Convivências (horta, marcenaria,

etc...);

- Teatro e Ateliê;

Atividades livres: Estes horários podem

ser  d iurnos  ou noturnos ,  onde são 

disponibilizadas algumas atividades que 

podem ser escolhidas pelos acampantes, 

sempre com o acompanhamento dos 

Conselheiros.

Diurnas:

- Trilhas e caminhadas.

- Lago (pesca, caiaque e cavalos);

- Campo de Futebol e Quadras

(vôlei, basquete, bocha, tênis);

- Piscina;

Programação dirigida: são atividades 

programadas para o grupo, que abrangem as 

áreas culturais, esportivas, educativas, 

pedagógicas, recreativas, caminhadas, 

escaladas, etc.

- Pedal Kart;

- Muro de Escalada;

DESEJA SABER MAIS SOBRE NOSSAS 

ATIVIDADES? 

Ginásio Poliesportivo: O ginásio integra

duas quadras, uma parede de escalada, 

patinação, salão de jogos, stand de arco e 

flecha e loja de presentes.

- Slackline.

ACESSE O NOSSO SITE. 

Noturnas:

ATIVIDADES 
Alvorada

Atividades livres

Higiene pessoal

07h30

11h00

14h00

08h30

12h30

15h00

09h30

13h00

Café da Manhã

Preparação para o almoço

Programação dirigida

Programação dirigida

Almoço

HORÁRIO ATIVIDADE

Atividades livres17h00

20h30

18h00

21h30

16h00

19h00

22h30

23h00

Banho

Horário livre

Programação dirigida

Lanche da tarde

Jantar Temático

Lanche noturno

Encerramento das

atividades
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Este é um diferencial do Acampamento Paiol Grande. Durante dois dias* da 

Temporada saímos com todos os acampantes para experienciarem uma 

verdadeira aventura. Divididos por faixa etária e preferência de atividade, os 

acampantes participam de caminhadas a diferentes pontos próximos ao 

acampamento. 

*Por diversos motivos (condições climáticas, pandemia, e etc) esta 

atividade pode ser adaptada com caminhada de ida e volta no mesmo dia 

e pernoite dentro do acampamento.

Juntos caminham por trilhas, visitam cachoeiras, cavalgam por belas 

paisagens, chegam ao topo de montanhas e ao entardecer seguem para as 

áreas dos acampamentos onde pernoitarão em barracas. A comida é preparada 

na fogueira, onde também contam histórias e cantam juntos. Para dormir, 

roupas quentes e limpas previamente separadas pelos acampantes são 

deixadas em cada barraca, junto com lanterna, pertences de higiene e saco de 

dormir, a noite é uma deliciosa aventura e em cada barraca dorme um 

conselheiro do mesmo gênero dos acampantes.

No dia seguinte todos acordam, tomam café e retornam ao nosso 

acampamento, onde um delicioso almoço está preparado para repor as 

energias. É um momento muito marcante, onde se criam memórias para toda a 

vida.

Por estarmos localizados dentro de uma área de preservação ambiental, 

temos o privilégio de poder realizar esta atividade em meio a uma natureza 

conservada e exuberante. Todos os procedimentos de segurança são realizados 

– contamos com guias de montanha, utilizamos equipamentos de segurança, 

carregamos rádios de comunicação e kits de primeiros socorros. 

*Devido pandemia, esta atividade pode ser adaptada com caminhada 

de ida e volta no mesmo dia e pernoite dentro do acampamento.

No dia seguinte todos acordam, tomam café e retornam ao nosso 

acampamento, onde um delicioso almoço está preparado para repor as 

energias. É um momento muito marcante, onde se criam memórias para toda 

a vida.

Este é um diferencial do Acampamento Paiol Grande. Durante dois dias* 

da Temporada saímos com todos os acampantes para experienciarem uma 

verdadeira aventura. Divididos por faixa etária e preferência de atividade, os 

acampantes participam de caminhadas a diferentes pontos próximos ao 

acampamento. 

Por estarmos localizados dentro de uma área de preservação ambiental, 

temos o privilégio de poder realizar esta atividade em meio a uma natureza 

conservada e exuberante.Todos os procedimentos de segurança são 

realizados – contamos com guias de montanha, utilizamos equipamentos de 

segurança, carregamos rádios de comunicação e kits de primeiros socorros. 

Juntos caminham por trilhas, visitam cachoeiras, cavalgam por belas 

paisagens, chegam ao topo de montanhas e ao entardecer seguem para as 

áreas dos acampamentos onde pernoitarão em barracas. A comida é 

preparada na fogueira, onde também contam histórias e cantam juntos. Para 

dormir, roupas quentes e limpas previamente separadas pelos acampantes 

são deixadas em cada barraca, junto com lanterna, pertences de higiene e 

saco de dormir, a noite é uma deliciosa aventura e em cada barraca dorme 

um conselheiro do mesmo gênero dos acampantes.
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EXCURSÕES MAIS PRATICADAS: 

CACHOEIRA: 

Essa é a excursão mais praticada no Paiol Grande. Fazemos a trilha até a 

Cachoeira dos Encontros, um lugar muito bonito e bem próximo ao 

Acampamento. Trilha de fácil acesso. 

Idade: a partir de 6 anos.

A subida até o cume acontece por 

escadas de metal presas à pedra e 

através do uso de equipamentos de 

segurança e sempre com o acompa-

nhamento de guias. A escalada exige 

uma dose de determinação e coragem! 

Idade: a partir de 13 anos.  

A Pedra do Baú é a principal pedra 

para escalada da região. Uma das 

maiores atrações e muito querida 

pelos acampantes que passam pelo 

Paiol Grande.

PEDRA DO BAÚ: 

Fica a aproximadamente 7 quilô-

metros do acampamento a uma altitu-

de de 1.950 metros acima do nível do 

mar, com 350 metros de altura e 540 

metros de largura. Após o percurso 

pela estrada, damos início à caminha-

da em trilhas, matas e pastagens.
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A Ana Chata é outra pedra da região e que muito agrada os participantes. Uma 

caminhada de aproximadamente 5km (total) com 440m de desnível. Em um pequeno 

trecho, a subida  é feita através de escadas, com passagem por uma caverna para 

chegar ao topo, onde é possível observar toda a Mantiqueira e as pedras do Baú e 

Bauzinho. Uma experiência que aguça a adrenalina e anima a galera!

PEDRA ANA CHATA:

Idade: a partir de 11 anos.

CAVALOS:

RODEIO:

Um passeio muito gostoso e muito 

procurado pelos acampantes. Para parti-

cipar, o acampante passa por um teste de 

habilidade e deve usar calça comprida e 

calçado fechado. Neste passeio pode-se 

conhecer a Serra do Coimbra, divisa com 

Minas Gerais.

Uma caminhada de grande desafio. A 

proposta é passar pelas três pedras: Baú, 

Bauzinho e Ana Chata. Indicada para os 

maiores, pois exige um bom preparo físico, 

maturidade e muita superação.

Idade: a partir de 10 anos.

Idade: a partir de 15 anos.

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E CONDIÇÕES DA PANDEMIA.

REALIZAÇÃO DAS EXCURSÕES CONDICIONADA A 
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São amigos presentes, instrutores e estão sempre um passo à frente de 

qualquer dificuldade que possa ocorrer.

No Paiol Grande, os monitores são chamados de Conselheiros. 

Nossa equipe é multidisciplinar, contando com pessoas capacitadas em 

lazer, recreação, educação, hotelaria, psicologia, biologia, educação física, 

dentre outras. 

Contem sempre com os Conselheiros! Eles são seus amigos para 

qualquer momento ou situação. 

NOSSOS 
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NO PAIOL, SE ALIMENTAR É
NUTRIR-SE DE

CARDÁPIO BÁSICO DAS REFEIÇÕES (CLIQUE AQUI)

Oferecemos cinco refeições 

diárias – café da manhã, almoço, 

lanche da tarde, jantar e lanche 

noturno. A comida é caseira, 

saborosa e balanceada para atender as demandas de energia das 

atividades. Os acampantes podem se servir à vontade, sempre com 

a supervisão dos monitores/conselheiros, apenas a sobremesa é 

controlada. Nas refeições não servimos refrigerantes, somente suco 

e água. 

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

LANCHE DA TARDE, JANTAR E LANCHE NOTURNO.

Com carinho, responsabilidade e dentro das possibilidades, 

atendemos as restrições alimentares indicadas na ficha de cada 

acampante 
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Contamos com enfermaria 24h, sala de atendimento, 

camas para descanso e observação e todo o conforto e 

cuidado necessários caso precisem pernoitar. No caso 

de necessidade de consulta e/ou avaliação, o 

próximo e os pais serão informados.

Durante a temporada, todos os medicamentos  serão 

recolhidos e ficarão sob os cuidados da enfermeira. 

Para segurança e saúde de todos, reiteramos aos senhores pais 

ou responsáveis a importância do preenchimento da ficha 

médica, ficha pessoal e a verificação de vacinas. Informamos 

ainda que está incluso na estadia do acampamento um seguro 

viagem. 

Medicamentos de uso contínuo, solicitamos que pais e 

responsáveis orientem seus filhos e encaminhem com as devidas 

prescrições, para que sejam ministrados corretamente.  

acampante será encaminhado ao hospital mais próximo e os pais serão 

informados.
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Pedimos para não trazerem celulares, joias, eletrônicos e outros 

objetos ou vestuários de valor.

Não nos responsabilizamos por qualquer objeto perdido ou extraviado. 

Os objetos encontrados no Acampamento após a temporada ficarão 

disponíveis por 30 dias após o término da temporada para que sejam 

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

pertence, deverão entrar em contato no telefone (12) 3971-1537 ou email 

acampamento@paiolgrande.com.br para maiores informações.

Aqui o que vale é a amizade, a alegria e a criati-

vidade, o convívio, o aprendizado e o compartilhar. 

Por isso, orientamos sempre que não tragam celula-

res e eletrônicos para que possam aproveitar ao 

máximo cada momento.

Se trouxerem, serão solicitados e recolhidos no 

momento da chegada e ao final da temporada serão 

devolvidos. Lidar com a emoção de estar longe de 

casa faz parte da experiência. 

O Paiol Grande proporciona uma riqueza de 

experiências através da convivência com 

várias pessoas, de personalidades e 

temperamentos diversos, trazendo novas 

formas de conhecimentos, de grande 

benefício futuro. O objetivo de uma tempo-

rada, entre outros, é a socialização do grupo. 

Valorizando a amizade e dentro dessa visão, não é permitido namoros/ficar 

durante a temporada. 
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FOTOS DA TEMPORADA

e acompanhe os melhores momentos.

A pasta é atualizada três vezes ao dia – manhã, 

tarde e noite. A senha será enviada aos res-

ponsáveis pelo WhatsApp. 

Em nosso SITE, clique em

Incentivamos os pais e responsáveis a 

enviarem mensagens através do link "Fale 

com o Paioleiro" em nosso site.

Estas mensagens são entregues 

diariamente e são recebidas com 

felicidade pelos acampantes.

Eles não irão responder as mensagens. 

Conforme a utilização da quantia em 

nossa loja, os valores serão debitados da 

“conta” do paioleiro. Ao final da temporada, 

devolveremos o valor referente ao troco. 

Caso não seja utilizado, devolveremos o 

valor total.  

Para melhor organização, todo o 

dinheiro trazido pelos Paioleiros é 

solicitado para “depósito” em nosso 

"Banquinho".
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Nossa LOJA está repleta de lembranças 

paioleiras (camisetas, moletons, bonés, 

canetas, canecas, cadernos, garrafinhas de 

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

bomboniere (chocolates, bebidas, doces, 

etc.) e amenities (shampoo, sabonete, pasta 

e escova de dentes).

Produto de maior valor da lojinha:

Moletom - R$125,00 
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BOA TEMPORADA, 
UM ABRAÇO PAIOLEIRO 

E ATÉ LÁ!!!

ESTAMOS TE
ESPERANDO!




