FUNDAÇÃO ACAMPAMENTO PAIOL GRANDE

A Temporada
Após toda a organização para a preparação da temporada, é necessário ressaltar:


Confirmação de alunos participantes – Sabemos que muitos alunos confirmam a
temporada de última hora ou até mesmo no dia da viagem. Sendo assim, o
Acampamento Paiol Grande realiza uma conferência final do número de
participantes na chegada do grupo e depois durante toda a temporada, como parte de
nossa norma de segurança. É de extrema importância que a contagem inicial seja
acompanhada pelo coordenador ou responsável do grupo. O número final de alunos
participantes será registrado em um documento a ser revisado e assinado pelo
responsável do colégio ainda durante a temporada.



Comunicação durante a temporada - Visando a adaptação do aluno e o melhor
aproveitamento da temporada, informamos que:


Durante a temporada os pais e demais interessados poderão acompanhar os
acontecimentos através de fotos e notícias, postadas em média de 2 vezes
ao dia, em nosso site www.paiolgrande.com.br no menu “Baú e Notícias”;



Para enviar mensagens aos alunos e professores, os interessados
deverão acessar o site www.paiolgrande.com.br, clicar no ícone "Fale com
o Paioleiro" Os e-mails e recados enviados serão entregues aos alunos e
professores, porém não serão respondidos pelos acampantes, mas eles
ficarão felizes em receber notícias de seus familiares e amigos. Estes
recados são importantes para o processo de adaptação e aproveitamento
durante a temporada.



Telefonemas – solicitamos que somente ligações de natureza urgente
sejam feitas, se necessárias. É importante orientar os pais e responsáveis,
que por qualquer motivo, precisem entrar em contato pelo telefone, que o
façam durante o horário comercial.
E caso haja a necessidade de contato da criança com os pais ou
responsáveis, esse contato será feito em comum acordo entre o
Acampamento Paiol Grande e a coordenação do colégio.



Celulares – o celular não é utilizado nas atividades propostas pelo
Acampamento, e inclusive pode contribuir negativamente na adaptação e
participação da criança na Temporada. Além de que o sinal de telefonia
celular é muito fraco no acampamento, assim para evitar frustração
desencorajamos os alunos a levarem o celular durante a temporada, não nos
responsabilizando por qualquer dano ou perda do mesmo.
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Uso da internet para coordenadores e professores – dispomos de um terminal
exclusivo para uso da escola na sala dos educadores.



Aniversariantes – Em todas as temporadas, é realizado um momento de comemoração
dos aniversários que ocorrerem durante o período e o mês em que a temporada se
realiza.

Informações básicas e importantes:


Voltagem dos chalés – Todos os chalés possuem voltagem interna de 110 volts nas tomadas
internas, o que garante a segurança para uso de equipamentos elétricos.



Água potável – No Acampamento Paiol Grande ainda temos o privilégio de ter água potável de
mina. Contamos com bebedouros espalhados por todos os chalés e áreas de atividade.



Localização / Temperatura média – O Acampamento Paiol Grande está localizado no
município de São Bento do Sapucaí, próximo a Campos do Jordão, em meio às belezas da
Serra da Mantiqueira. Essas informações são importantes para orientar os alunos sobre a
topografia do Acampamento e também sobre a temperatura. Neste segundo aspecto, por estar
localizado em uma região montanhosa, o que nos garante uma temperatura agradável, é
importante salientar que mesmo durante as estações do ano em que o calor prevalece, a
temperatura costuma baixar no final da tarde e durante a noite. Dessa forma, recomendamos
que oriente seus alunos e professores a levar agasalhos e cobertas, garantindo o conforto das
noites e madrugadas.

MOMENTOS NO PAIOL GRANDE
1) Chegada / Acolhida - Momento muito especial para que as crianças e professores sintam-se
acolhidos pela equipe do Paiol Grande. Neste momento algumas dinâmicas de acolhida
cumprem o papel de apresentação deste local e pessoas novas que farão estes dias muito
felizes.
2) Refeições - são momentos que favorecem a generosidade e solidariedade, pois nosso sistema
de refeitório foi desenvolvido para que todos iniciem a alimentação ao mesmo tempo. O
momento é iniciado com uma música que as crianças aprendem a oferecer e agradecer pelo
alimento que tem à mesa. Após o canto, um representante de cada mesa se dirige aos balcões
da cozinha e recebe o recipiente para a alimentação da mesa composta por 10 pessoas
(geralmente um conselheiro/professor e 9 crianças). Assim a alimentação inicia-se apenas
quando este representante da mesa termina de pegar os alimentos e se junta ao grupo. Esta é a
forma que o Paiol Grande cultiva a valorização e importância de „celebrar‟ o alimento nosso de
cada dia e o respeito pelo outro.
3) Descanso e Arrumação do chalé - Após o almoço temos um momento de descanso para que
todos possam fazer a higiene pessoal e ter uma digestão saudável e tranqüila. No primeiro dia
de acampamento, utilizamos este momento para as crianças organizarem seus pertences nos
armários, criar a dinâmica de grupo de cada chalé e que conheçam um pouco mais deste
espaço novo.
4) Passeio de reconhecimento - É extremamente necessário para que todos os alunos possam
conhecer os locais do Paiol Grande, pois em determinadas brincadeiras terão que localizar
pistas, locais, etc.
5) Atividade de Integração - Esta atividade é o primeiro momento de atividade lúdica dirigida a
todos os alunos em um mesmo local. Esta atividade tem a função de integrar todos os
acampantes, mesmo estudando no mesmo colégio, algumas crianças não se conhecem e este
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

FUNDAÇÃO ACAMPAMENTO PAIOL GRANDE
tipo de atividade oferece a oportunidade de conhecer um novo colega e estreitar os laços das
amizades já construídas.
6) Lanche - Esta refeição acontece de forma mais descontraída, do lado de fora do refeitório, para
que todos possam alimentar-se organizadamente em pouco tempo.
7) Atividade Livre - Neste momento os acampantes têm a possibilidade de escolher as atividades
que desejam participar, por isso chamamos de atividades livres. Sabemos que é necessário
escolher o que fazer em nossos momentos livres. Esta é uma necessidade da sociedade atual.
No Paiol Grande a criança aprende que pode escolher qual atividade deseja, seja ela um esporte
(futebol, vôlei, tênis, basquete etc), passeio a cavalo, pesca, piscina, etc. Temos atividades livres
diurnas e noturnas. As diurnas são em sua maioria, em locais abertos para que todos possam
aproveitar a natureza e o prazer de brincar. Já as noturnas acontecem, em sua maioria, no
ginásio (patinação, parede de escalada e salão de jogos) e ainda, discoteca, ateliê, bocha, etc.
Lembrando que cada atividade oferecida é dirigida por um (ou mais) Conselheiro(s).
8) Refeições temáticas - São momentos especiais, onde além de uma refeição saudável, tornamse momentos lúdicos, pois a alegria contagia a todos que participam. Os enfeites do refeitório, a
caracterização dos conselheiros, dos ALUNOS e PROFESSORES, favorecem para que o tema
seja mais presente e animado. Nos momentos de refeitório temos diversas dinâmicas e músicas
que proporcionam momento de descontração.
9) Atividades Noturnas - Tradicionais no Paiol Grande, as atividades noturnas desenvolvem e
trabalham diferentes fatores e habilidades nas crianças. As crianças sempre acompanhadas
pelos Conselheiros participam de atividades onde a utilização de lanternas, o trabalho em grupo
e a superação de limites e possíveis medos, são trabalhados de forma natural e positiva. A
amizade, a obediência a regras do jogo e o trabalho em equipe são necessários e desenvolvidos
para alcançarem juntos, o objetivo das atividades.
10) Luau por chalé - Este é o momento especial para cada chalé. O grupo de alunos, juntamente
com o Conselheiro e Professor, reúnem-se para dialogar sobre o dia. Especialmente no primeiro
dia, este momento é de extrema importância para que todos recebam as informações básicas
sobre o acampamento. É o momento onde serão motivados a fazerem juntos a música de bom
dia para ser cantada a todos na próxima manhã; combinarão sobre as responsabilidades de
cada um para contribuir na arrumação do chalé e no bom desenvolvimento do convívio em
grupo.
11) Alvorada - Após despertar com a tradicional corneta do Paiol Grande, são convidados a sair
para as varandas dos chalés para saldar a todos com um grande grito de BOM DIA. Após este
momento, os acampantes retornam aos chalés para iniciarem a arrumação. Este momento é
importantíssimo para desenvolvermos a responsabilidade de organização dos pertences,
convívio grupal e trabalho grupal em todas as crianças, pois além de organizar a sua própria
cama, armário, etc., os acampantes têm o compromisso de deixar o chalé limpo e organizado,
visando o bem comum. A organização do grupo é valorizada através da entrega da placa de
“Honra ao Mérito”, onde todos os chalés estarão participando de uma saudável competição para
a escolha do chalé mais limpo, organizado e decorado com “natureza morta” e criatividade.
12) Fogueira - Uma atividade especial realizada na última noite do grupo no acampamento, a
fogueira tem um grande significado como forma de celebrar este período de muita diversão,
vivências e aprendizados. Podemos dizer que a fogueira simboliza um novo período que se
inicia, onde as crianças são motivadas a pensar nos momentos vividos no Paiol Grande e como
podem dar continuidade destes momentos no dia a dia dentro e fora do colégio.
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