
 
O PAIOL GRANDE ACAMPAMENTO, convida seu filho(a) para participar do acampamento que acontecerá nos dias 02, 03, 04 e 05 
de novembro do corrente ano. 
 
Paiol Grande. Desde 1946 aperfeiçoando métodos de convivência entre jovens, através do esporte, lazer, diversão e cultura, 
possibilitando, ao mesmo tempo, uma vivência de valores e noções fundamentais de cidadania, solidariedade, ética, moral e convívio 
social. O jovem aprende na prática, enquanto se diverte. E se torna um Paioleiro – um ser humano que vai lembrar dessas 
experiências marcantes. Que vai se orgulhar de ter participado delas. E que vai difundir seus princípios básicos para o resto de sua 
vida. Localizado na bela Serra da Mantiqueira, no município de São Bento do Sapucaí, foi o primeiro acampamento a se firmar no 
Brasil. Além da equipe especializada do Paiol Grande, uma equipe de professores e coordenadores do La Salle Abel acompanharão 
os alunos em todas as atividades, refeições e nos chalés. As atividades desenvolvidas pelo acampamento atuam no processo 
educativo desenvolvendo o potencial, o espírito de cooperação, a independência e a formação do aluno em seus aspectos social, 
cognitivo, físico e emocional com enfoque no convívio em grupo, pois favorece a integração entre os alunos, professores e de todos 
com o meio.  

As acomodações são chalés que variam de 24 à 30 lugares e os alunos são separados por sexo. A enfermaria e monitoria do Paiol 
funciona 24h; 

Investimento por aluno:  
  À vista R$ 1.530,00 (mil quinhentos e triste reais) com prazo de 30 dias para pagamento após a reunião. 

Entrada + 2 X  ou + 3 X  ou + 4 X  ou + 5 X  ou + 6x 

R$ 300,00 749,00 486,00 375,00 300,00 283,00 

 
Inclusos: 
- todas as refeições: café da manhã, almoço, lanche, jantar e chá da noite (no acampamento) 
- refeições e lanches durante o deslocamento de ida e volta 
- todas as atividades da programação; 
- transporte e acomodação; 
- atendimento de monitores em tempo integral, na proporção de um monitor para dez acampantes; 
- um carro do Colégio Abel dará suporte durante o trajeto; 
- o embarque será às 05h no campo de grama do Colégio La Salle Abel; 
- o desembarque será no Centro Cultural (com horário a combinar).   
 
Inscrições: Os alunos autorizados pelos pais poderão fazer sua inscrição com a Mochila Cultural nos dias 05 e 06 de outubro, no 
período das 07h30 às 18h30, apresentando a seguinte documentação: xerox autenticada da carteira de identidade ou certidão de 
nascimento do aluno, autorização para viagem com firma reconhecida em cartório, ficha de saúde e contrato devidamente preenchido, 
juntamente com o pagamento integral do passeio. 
SEM A APRESENTAÇÃO DE QUALQUER UM DOS DOCUMENTOS ACIMA MENCIONADOS A INSCRIÇÃO NÃO SERÁ 
REALIZADA. 
 
Informações: Contato com a escola através dos telefones 2195-9800 / 2195-9802 - Janaina ou Júlia 
 
Haverá uma reunião com a equipe do Paiol grande para os pais que desejarem 
esclarecimentos sobre o passeio, no dia 26 de setembro, às 18h30, na sala 223. 
 
O número de vagas limitado com o mínimo de 40 e o máximo 200 alunos.    
 

Atenção! O contratado efetuará a devolução em caso de desistência, cancelamento ou impedimentos por qualquer motivo, 
descontado 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do evento, a título de despesas administrativas e operacionais, quando 
notificado,  por escrito até 10 (dez)  dias antes do início do  projeto.  

 

    


