SEGURANÇA COM ALEGRIA!
Segurança sempre foi nossa diretriz, em todos os aspectos.
Totalmente ligada ao bem estar de todos, sobretudo de cada acampante.

Assim determinamos atividades e cuidados em toda a programação.
Por conta disso, passamos por três temporadas de férias sem a realização do
acampamento.
Neste ínterim, nosso diretor-fundador realizou consultoria no Rancho Ranieri,
onde com muito zelo foram realizadas temporadas em janeiro e julho de 2021
com total sucesso, zero contagio covid-19.
Associado à campanha de vacinação atingindo a todos que podem recebê-la
até o término deste ano, foi o que faltava para retornarmos à alegria dos
acampamentos.
Com o alto astral e a leveza de sempre, utilizaremos protocolos*, que farão
parte da nossa rotina, naturalmente.
Veja na página pedevento.net/férias, ou em anexo, descritivo do protoclo da
temporada verão22

UMA VIAGEM INESQUECÍVEL
Foco na alegria e satisfação
O Acampamento Pé de Vento, durante mais
de 30 anos, vem oferecendo diversão, alegria
e aventura.
Em toda nossa história, mantivemos o foco
no desenvolvimento da autonomia,
independência e sociabilidade, promovendo
a integração de cada acampante, sempre
com base no respeito, segurança e
solidariedade.
Nossa programação promove o
entrosamento entre todos acampantes,
oferecendo uma vivência rica e inesquecível,
integrada com a natureza.

Equipe Profissional

O ponto de partida para a realização da
temporada é uma equipe pensada,
selecionada e preparada para lidar com cada
acampante e com o grupo como um todo,
respeitando a individualidade e a
coletividade.

Cuidando do bem estar de todos.
Nossa equipe é liderada pelos pedagogos Regina Benetti
e Henrique Guzzo, fundadores do Pé de Vento
Acampamento e formada por profissionais da educação,
recreação e saúde. Todos sintonizados com o olhar
atento, que cada acampante merece e especializados na
faixa etária em questão, de 05 a 17 anos de idade.

Alojamentos
Todos chalés (alojamentos) possuem uma estrutura diferenciada, capacitado para até 32 acampantes.
São arejados, com muitas janelas, varanda e banheiro privativo.
Cada chalé é formado por grupo divido por sexo e faixa etária, supervisionado por recreacionista
responsável e especializada(o).

ATIVIDADES esportivas, temáticas e exclusivas
Desde esportes tradicionais, a pouco praticados no Brasil, bem como atividades desenvolvidas e elaboradas por
especialistas na arte de criar Grandes Jogos envolventes com enredo e muito mais.

ATIVIDADES Aquáticas e muito mais
Muita água dentro e fora da Piscina

Jogos, dinâmicas e atividades aquáticas, dentro e fora da piscina fazem parte, certamente,
da TEMPORADA DE VERÃO, é claro.

ATIVIDADES RADICAIS E ECOLÓGICAS
Emoção na Terra, na Água e no Ar!
Interagindo com a natureza, intercalando momentos de contemplação com momentos emocionantes, sempre,
com muito cuidado e profissionalismo , acompanhados e liderados por profissionais responsáveis e equipamentos
de segurança.

NOITES ESPECIAIS
Toda noite também oferece um diferencial, incluindo jantares temáticos, Jogos Noturnos e Luau.
Atividades marcantes com a imperdível dinâmica do Fogo do conselho na última noite, quando em um clima mais
do que especial há uma despedida da viagem e o encerramento de um ciclo em um astral muito adequado.

Alimentação

Nutritiva, Saborosa e Balanceada

5 refeições diárias
Sem cantina

Cardápio:
Café da Manhã: pães, manteiga, frios, queijos, frutas da
estação, sucos, chá, café, leite e achocolatado.
Almoço: várias saladas e legumes, arroz, feijão, farofa,
mistura, massas, molho, suco e sobremesa com doces e
frutas.
Lanche da tarde: Bolo, sanduíche, ou biscoitos, ou
pipoca, etc. Sempre com chá ou suco.
Jantar: mesmo formato que o almoço.
Lanche da noite: suco, ou chá com biscoitos, bolos, ou
pipoca

Corra! Aproveite! :D

Contato

•

11 2922-3922 11 99845-4443

•

vamos@pedevento.net

•

www.acampamentopedevento.com.br

