FUNDAÇÃO ACAMPAMENTO PAIOL GRANDE
UM DIA NO PAIOL GRANDE
HORÁRIO
07:30
08:30
09:30
11:00
12:30
13:00
14:00
15:00
16:30
17:00
18:00
19:00
20:30
21:30
22:00
22:30

ATIVIDADE
Alvorada
Café da Manhã
Programação dirigida
Atividades livres
Preparação para o almoço
Almoço
Higiene pessoal
Programação dirigida
Lanche da tarde
Atividades livres
Banho
Jantar
Programação dirigida
Horário livre
Lanche noturno
Encerramento das atividades

Programação dirigida: são atividades programadas para o grupo que abrangem as áreas culturais,
esportivas, educativas, recreativas, caminhadas, escaladas, etc.
Atividades livres: Estes horários podem ser diurnos ou noturnos, onde são disponibilizadas
algumas atividades que podem ser escolhidas pelos acampantes, sempre com o acompanhamento
dos Conselheiros. Ex: Diurnos - cavalos pesca, tobogã, piscina, futebol, vôlei, cama elástica, etc.
Noturnos – Patinação, ginásio poliesportivo, arco e flecha, atelier, salão de jogos, parede de
alpinismo, etc.
Sugestão de fantasias para refeições temáticas: Personagem de Filme e desenho animado;
Gêmeos; Ridículo; Preto e Branco; Gala; Pijama etc.
CARDÁPIO BÁSICO DAS REFEIÇÕES
CAFÉ DA MANHÃ
- Frutas: da estação
- Pão: dois tipos, podendo variar dia a dia
(Ex: francês, de forma, de leite, bisnaga, de
hambúrguer, brioche, pão de coco, pão
doce)
- Bolacha água e sal
- Leite

-

Café
Leite achocolatado
Suco
Requeijão ou queijo
Margarina
Geléia ou mel

ALMOÇO / JANTAR
- Salada: variedade de folhas e legumes produzidos na horta do Acampamento
- Arroz
- Feijão
- Carne: vermelha ou branca (cozida, frita, assada, ensopada etc)
- Acompanhamento: legumes (fritos, ensopados, cozidos)
- Suco
- Sobremesa: sorvete, mousses, gelatinas, frutas, etc
- Opções complementares: lasanha, espaguete, pizza, estrogonofe, sopa, hamburger.
LANCHE DA TARDE / NOTURNO
-

Suco e uma opção de salgado ou doce.
Salgado: pão de forma com queijo, pão de queijo, mini-pizza etc.
Doce: brioche, sonho, bolos, pão de coco, etc

São Paulo: tel.fax: 11 3078-8211 / 3078-9315 paiolsp@paiolgrande.com.br
Rio de Janeiro: tel.fax: 21 3119-5755 / 9617-3645 paiolrj@paiolgrande.com.br
Acampamento: tel.: 12 3971-1537 / 3971-1579 paiolsbs@paiolgrande.com.br
www.paiolgrande.com.br

