Manual do acampante
Normas e procedimentos para as Temporadas de férias
Janeiro - 2019

Acampante(s) :
Embarque :

Retorno :

Dia :
Horário :
Local :

Dia :
Horário :
Local :

EMBARQUE e RETORNO
1.- No dia do embarque, levar lanche para a viagem. Compareça com 30 min de antecedência para embarque de malas e retirada dos “tíckets” de identificação;
2.- No dia do retorno, as malas somente serão liberadas aos Srs. pais ou responsáveis após a retirada e organização de todas as bagagens. É muito
importante que o responsável não esqueça de levar ao desembarque o “tícket” recebido no embarque.

ATENÇÃO: PAGAMENTO de ATIVIDADES DE ECOTURISMO e CANTINA
Por serem atividades terceirizadas, NÃO É PERMITIDO O PAGAMENTO POSTERIOR destes ítens. Para consumo na CANTINA e inclusão nas
atividades de ECOTURISMO, é OBRIGATÓRIO o pagamento ANTECIPADO.

ATENÇÃO - REMÉDIOS: Conforme a LEGISLAÇÃO VIGENTE, antibióticos e remédios controlados somente poderão ser
ministrados se acompanhados do RECEITUÁRIO MÉDICO.

Este manual foi criado pelo PERALTAS, com base em mais de 30 anos de experiência em acampamento de
férias. Seu conteúdo é protegido por direitos autorais, sendo proibida sua cópia e/ou reprodução, parcial ou
total, sem autorização expressa de seus proprietários. Este conteúdo, por ser completo e eficiente, tem sido
regularmente copiado e transcrito por empresas do ramo. Ajude-nos a combater a pirataria ! Denuncie !

Saudações aos Pais e Boas Vindas aos Acampantes.
Sejam bem vindos à família PERALTAS !
O “Manual do Acampante” objetiva esclarecer e orientar pais e acampantes sobre os objetivos e condutas na viagem ao PERALTAS durante nossas
TEMPORADAS DE FÉRIAS. Ele deve ser lido JUNTO COM SEU FILHO (A).
A finalidade do acampamento é proporcionar dias felizes e descontraídos, com atividades que irão garantir muita diversão. Será uma excepcional oportunidade
de conhecer e se relacionar com novas pessoas, aprender a ser mais independente, responsável e seguro. Enfim, conviver harmoniosamente entre amigos, de
forma saudável e prazerosa para todos. Os monitores também serão seus amigos, ajudando, orientando, fazendo e participando de todas as atividades junto
com você.

CONVIVÊNCIA
Dividir espaços com outras pessoas é regra geral para o bom convívio em sociedade, seja em casa, na escola, no clube ou em qualquer lugar, pois a todos é
dado o direito de ter um lugar ao sol. Cada um deve respeitar o espaço do outro, para um perfeito entrosamento. Estar com amigos da mesma idade, num espaço
construído para sua alegria, com várias opções de lazer, em clima de amizade, é um grande privilégio. Para isso, contamos com a cooperação de todos.

ATIVIDADES
Além das piscinas, quadras, campos, paredão de escalada, touro mecânico, futebol de sabão, etc..., existem atividades recreativas (jogos e gincanas)
realizadas através de equipes formadas com grupos mistos da mesma faixa etária, que objetivam entrosar e divertir a todos. Os jogos são os mais variados
possíveis e buscam aproveitar o espaço, juntamente com a natureza, estimulando a atividade física, a inteligência, a cooperação e a fantasia. Qualquer que seja
sua aptidão ou o seu limite, o importante é a sua participação. O ‘PIQUE' da temporada é feito por todos. Atividades desportivas, como futebol, volei, basquete e
outras, são propostas de forma lúdica, sem ênfase à competição e rivalidade. Para isto, contamos com monitores treinados e especializados do mais alto
padrão. Em todas as temporadas, novas atividades são criadas. Vá disposto !!!

APARTAMENTOS
Será nossa casa por algum tempo, vamos usá-la da melhor maneira possível. Todo o material do acampamento é de responsabilidade de quem o utiliza.
Colchões, travesseiros, roupa de cama e beliches não devem ser retirados do quarto, e nem deverão ser feitas brincadeiras que possam danificar materiais do
acampamento ou de outras pessoas, como por exemplo: pasta de dente, pixações e outras. Lembramos também, que somente devemos mexer em nossa
própria mala ou armário, pois brincadeiras com pertences alheios, além de serem desagradáveis e desrespeitosas, sempre geram confusões. Somente
devemos entrar em nosso próprio quarto e, principalmente, meninos não entram em quarto de meninas e vice versa, em hipótese alguma. Privacidade e respeito
é bom para todos. Todos os quartos tem armários e banheiros privativos, em média com 3 chuveiros em cada apartamento.

PERTENCES
Cuidar dos pertences pessoais é importante e necessário, além de demonstrar responsabilidade. A arrumação das camas, armários e malas faz parte das
atividades. É muito mais agradável estar em ambiente limpo e arrumado. Observação: a limpeza dos quartos é feita diariamente pela equipe de camareiras do
Peraltas, contratada para tal fim, porém, é fundamental que todos colaborem na manutenção.
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LAVANDERIA
Para os acampantes que permanecem mais do que 8 dias, as roupas podem ser lavadas sem qualquer ônus. Os que desejarem este serviço, devem solicitá-lo
aos monitores. Os acampantes que permanecem menos que 8 dias devem levar roupa suficiente para toda a permanência.

SUGESTÃO DE ROUPAS PARA 7 DIAS
-1 chinelo de praia -2 tênis (1 de couro, pois não molha) -7 pares de meia -2 pijamas -8 shorts ou bermudas -8 cuecas ou calcinhas/soutien -10 camisetas -3
maiôs -1 jogo de toalha de banho -1 toalha de piscina ou roupão -2 agasalhos no verão ou 5 no inverno -2 calças leves no verão ou 5 no inverno
(preferencialmente levar calças de moletom, pois elas permitem realizar atividade física) -2 bonés (a intenção é proteger-se do sol ou sereno; pode ser uma
bandana ou chapéu, mas o importante é que você goste dele, pois será muito usado).

ROUPA DE CAMA
O Acampamento Peraltas oferece a todos os seus acampantes o travesseiro e a roupa de cama necessária (fronha, lençol e cobertor). Isto não descaracteriza a
atividade de acampamento, pois será o acampante que realizará a arrumação de cama/armários diariamente. Somente não precisarão levar e trazer este
material. Se desejar, você poderá também levar seu próprio material: -2 jogos de lençóis/fronhas -1 manta leve no verão ou cobertor/edredon no inverno

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
Sabonete, shampoo, condicionador (devido ao cloro de piscina), escova e pasta de dente, fio dental, escova de cabelo, lenço de papel, cotonetes, protetor solar,
hidratante (ou caladril), manteiga de cacau ou outro tipo de protetor labial (para evitar rachadura labial devido a sol ou frio).

MATERIAL OBRIGATÓRIO
- 1 lanterna com 2 jogos de pilhas (a lanterna é utilizada nas atividades noturnas, sendo essencial que cada acampante tenha a sua, porém, como tudo que se
leva ao acampamento, deve ser de modelo simples e barato para poder ser usada sem receios ou restrições).
- 5 a 6 sacos plásticos de lixo (são utilizados para guardar roupa suja, roupas e chinelos que ainda estejam úmidos ou molhados no dia da volta, tênis sujos de
terra/barro, etc. É fundamental que todos os acampantes tenham estes sacos para se ter asseio nas malas).
- Marcar tudo (roupas, lanterna, etc.) com o nome do acampante (usar caneta de tecido para roupas, tipo Acrylpen).

MATERIAL OPCIONAL
-cantil (com alça) -Raquete e bolinha de tênis (não oferecemos equipamentos de tênis para uso ou aluguel)

SUGESTÕES PARA UMA VIAGEM TRANQUILA
1- Leve uma mochila extra para trazer a roupa suja. Às vezes, é difícil acomodar o saco de roupa suja dentro da mala, pois roupas usadas ocupam mais espaço.
Por outro lado, não é permitido que sacos avulsos voltem fora da mala, pois podem se perder ou serem trocados. Nestas horas, a mochila extra facilita muito.
2- Se tudo for acomodado em 1 única mala grande é melhor, porém é preferível 2 malas menos cheias do que 1 muito lotada. Como dissemos, na volta as roupas
ocupam mais espaço, e às vezes as malas que estão muito cheias não fecham, podendo romper as costuras ou o zíper.
3- Leve uma troca de roupa completa, separada em saco plástico para o dia da volta.
4- Leve para o acampamento, preferencialmente “roupa de guerra”. Para aproveitar ao máximo sua viagem, você vai querer sentar no chão, participar de
brincadeiras e jogos despreocupadamente, enfim, ficar à vontade.
5- Desaconselhamos e não nos responsabilizamos por roupas e objetos sem nome, nem por objetos de valor (telefone celular, tablets, máquina
fotográfica/filmadora, lanternas caras, aparelho de dentes, aparelho de som, etc.).
6- Para crianças até 7 anos, recomendamos anexar internamente na mala, uma lista das roupas e objetos levados ao acampamento.

ATENÇÃO - OBSERVAÇÕES MUITO IMPORTANTES
1.- O Peraltas não se responsabiliza por objetos de valor elevado em posse dos acampantes (celular, tablets, máq. fotográfica, apar. dentário,
lanternas, etc.), sendo desaconselhado seu uso e, em caso de extravio, será de responsabilidade exclusiva dos responsáveis do acampante; 2.Fotos e filmagens realizados no Peraltas poderão ser usadas para fins publicitários do evento; 3.- Pertences e roupas esquecidas são guardadas por 30 dias,
sendo após este prazo doadas a instituições de caridade; 4.- É rigorosamente proibido o fumo e bebida alcoólica; 5.- O acampante pode ser desligado da
excursão caso houver ação julgada pela direção como de natureza grave, sem devolução de qualquer quantia paga, isentando o Peraltas de qualquer forma de
indenização; 6- Em caso de desistência, as devoluções devidas serão reembolsadas conforme a antecedência de comunicação: será devolvido 100% aos que
comunicarem com até 15 dias de antecedência do dia do embarque, 75% aos que comunicarem entre 14 e 10 dias de antecedência e NÃO HAVERÁ
DEVOLUÇÃO de qualquer quantia paga às comunicações realizadas com menos de 10 dias de antecedência e às desistências durante a estadia no local. Tal
comunicação deverá ser realizada por escrito e protocolada pela Peraltas para fins de comprovação da antecedência do fato. Nas desistências comunicadas
em prazo inferior a 10 dias (sem direito a devoluções), caso seja de interesse do cliente, será emitida uma carta de crédito do valor pago para ser utilizado em
futuras temporadas de férias. Tal interesse do cliente deverá ser comunicado por escrito e protocolado pelo Peraltas até o último dia do período a que se refere o
cancelamento; 7.- A solicitação de DEVOLUÇÃO ou REEMBOLSO de qualquer valor, de estadia ou qualquer taxa, deve ser realizado em até 30 dias após
encerrado o evento. Após este prazo, não serão realizados quaisquer reembolsos; 8.- Aparelhos celulares não devem ser levados. Os celulares que
estiverem em posse dos acampantes serão recolhidos e devolvidos no último dia.

TABELA BÁSICA DE HORÁRIOS DIÁRIOS
Alvorada
Almoço
Banho
Lanche da noite

08:00 hs
13:00 às 14:00 hs
18:00 às 19:00 hs
A partir das 22:30 hs

Café da manhã
08:30 às 09:30 hs
Atividades da manhã
09:30 às 13:00 hs
Atividades da tarde 14:00 às 18:00 hs
Lanche da tarde (pequenos) 16:00 hs
Jantar
19:00 às 20:00 hs
Lanche da noite (pequenos) 21:15 hs
Obs.: Podem ocorrer alterações nos horários, de acordo com a atividade proposta e a faixa etária.

MONITORES
Os monitores acompanham e assessoram os acampantes durante vinte e quatro horas, portanto, dia e noite. Cada monitor é o responsável direto pelo seu
quarto e zelará pelo convívio entre os acampantes, pela higiene, bons hábitos, por brincadeiras saudáveis e outros afazeres. Será sempre um amigo, disposto a
ajudá-lo no que se fizer necessário. Lembramos que durante a sua estadia, o monitor será um "substituto" do pai ou da mãe, assim, sua comunicação com ele é
fundamental. Caso você esteja descontente com alguma coisa, procure seu monitor ou, se preferir, os coordenadores do seu grupo ou a direção que estará
sempre no acampamento. O número de monitores é variado conforme a faixa etária. De 04 a 07 anos, temos 01 monitor(a) a cada 05 crianças. De 08 a 11 anos,
temos 01 monitor(a) a cada 08 a 10 crianças. Acima de 12 anos temos 01 monitor(a) a cada 10 a 12 jovens.

PROGRAMAÇÃO BÁSICA
1- Alvorada; 2- Café da manhã; 3- Atividades recreativas da manhã; 4- Atividades optativas: esportes, paredão de escalada, cavalo, taco, piscina (sempre que
o clima permitir); 5- Almoço, descanso e arrumação dos quartos; 6- Atividades recreativas da tarde - oficina/workshop de sua escolha (temporadas básicas de 7
e 8 dias); 7-Atividades optativas: esporte, paredão de escalada, cavalo, taco, piscina (sempre que o clima permitir); 8- Banho ; 9- Jantar característico (o tema
do jantar será proposto no dia. NÃO é necessário levar fantasia, pois a criação e elaboração das fantasias fazem parte da atividade); 10- Discoteca (geralmente
realizada em dias alternados) e/ou gincana noturna com lanterna; 11- Lanche da noite; 12- Recolher. Observações: Em todas as atividades sempre há o
acompanhamento e a participação dos monitores.

DIVISÃO DOS QUARTOS
Os grupos são organizados de acordo com o sexo e a faixa etária e, para garantir relacionamentos saudáveis e positivos, a divisão dos quartos procura reunir
acampantes com diferenças de idade de até 2 anos (8 a 10, 9 a 11 etc...). Portanto, ao inscrever seu(s) filho(s), lembre-se que dois anos faz grande diferença e a
experiência demonstra que o entrosamento de um acampante com idade diferente dos demais colegas é bem mais difícil, ou até prejudicial. Aconselhamos que
os acampantes fiquem com os de sua idade, pois as brincadeiras, os interesses e as intenções são mais próximas e condizentes com seu estágio de
desenvolvimento, facilitando o convívio e a amizade entre os colegas de quarto. Geralmente a insegurança apresentada por irmãos menores é superada no 1º
dia, pois a monitoria estará atenta às crianças mais inibidas, auxiliando-as no relacionamento com os colegas, colaborando assim, no desenvolvimento de uma
saudável e necessária autonomia. Em casos excepcionais e de extrema necessidade, o acampante mais velho ficará no quarto do mais novo.
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CANTINA
A cantina serve para atender a vontade de comer um chocolate ou tomar um refrigerante. Não são vendidos sanduíches ou salgadinhos como coxinhas, tortas,
etc. A compra é feita através do ‘cartão/pulseira de consumo’ do acampante, sem uso de dinheiro. Além de refrigerantes, chocolates, etc, há opção de camisetas,
bonés, chaveiros, lembranças, etc. Cada acampante tem uma ‘conta’, vinculada ao seu ‘cartão/pulseira de consumo’, onde recomendamos que todo o dinheiro
levado seja depositado (preferencialmente no ato da inscrição). Assim, toda compra é debitada da conta, não existindo venda com dinheiro vivo. Em caso de
dúvidas, os pais podem solicitar extrato detalhado das despesas. O dinheiro, quando depositado, está sob a responsabilidade do Peraltas e o que não for gasto,
será devolvido no último dia de sua estadia. Todo o dinheiro que permanecer com o acampante será de sua exclusiva responsabilidade.
Por se tratar de serviço terceirizado, somente será liberado o consumo para o acampante que tem depósito realizado, não sendo possível o
pagamento posterior do consumo.

REFEIÇÕES
Comida caseira, farta, trivial variada e com repetições à vontade. Servida no sistema self-service, inclui aproximadamente 12 variedades entre pratos quentes e
saladas, além de suco natural e sobremesas, como frutas, bolos e doces. Como exemplo, podemos relacionar o que servimos diariamente: 02 tipos de macarrão
(branco e vermelho), arroz, feijão, farofa, carne de frango, carne vermelha, peixe, seleta de legumes, salgadinho feito no próprio acampamento (coxinha,
croquete, etc), batata frita. purê de batata, etc. O leite é tirado na própria fazenda, onde também são preparados o iogurte, requeijão, queijo fresco, doce de leite e
outros. Todas as massas e pães também são de fabricação própria.
Pequenos (4 a 7 anos):
Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite.
Médios e Grandes (8 a 16 anos):
Café da manhã, almoço, jantar e lanche da noite.

REMÉDIOS - ATENDIMENTO MÉDICO
Todos os remédios que deverão ser tomados regularmente, homeopáticos ou alopáticos, deverão ser levados pelo acampante, em "necessaire" separada,
devidamente identificados com o nome do acampante e com a administração a ser aplicada (por escrito). Eles devem ser entregues, no momento do embarque,
ao responsável por receber a medicação. Chegando ao Peraltas, esta medicação será encaminhada ao setor de atendimento médico que providenciará a
administração conforme orientado por escrito. Qualquer orientação médica deverá ser feita por escrito e entregue ao responsável no dia do embarque. Não
deverão ser levados outros remédios, exceto se em tratamento ou homeopáticos, pois o Peraltas dispõe de departamento médico 24 horas por dia, além de
aparelho de inalação, oxigênio e pressão. Não dispomos de medicação homeopática, portanto somente estes poderão ser levados pelo acampante. Aqueles
que levarem remédios, independente da idade, deverão deixá-los no setor de atendimento médico, que os devolverá no último dia, após a utilização dos
mesmos nos horários determinados pelo médico ou responsável. Desta forma, evita-se a automedicação ou de terceiros sem a anuência de um responsável.
ATENÇÃO: Conforme a legislação vigente, antibióticos somente poderão ser ministrados se acompanhados do RECEITUÁRIO MÉDICO.

ATENDIMENTO MÉDICO - HOSPITAL
Além do setor de atendimento médico próprio, estamos a cerca de 1 km do hospital da cidade de Brotas onde, em caso de necessidade, seu filho(a) será
atendido(a). Todos os acampantes estarão cobertos por seguro viagem de acidentes pessoais, o qual é contratado no momento da inscrição.

OFICINAS (para temporadas básicas de 7 dias ou mais)
As oficinas são atividades diferenciadas que objetivam momentos mais descontraídos, trabalhando-se a concentração, habilidades manuais, temas de
interesse gerais, educação ambiental, etc. São realizadas durante as temporadas básicas de 7 dias para os acampantes com mais de 8 anos. Não são cobradas
taxas extras para a atividade, sendo uma opção a mais durante a programação. Cada oficina terá uma quantidade pré-determinada de vagas conforme suas
características operacionais, porém, caso algum tema tenha uma procura maior que a esperada, será considerada a sequência de inscrição para a definição das
vagas. Os temas poderão variar, mas alguns exemplos são apresentados a seguir: Futebol, Brinquedos com sucata, Miçangas e Bijuterias, entre outras. O
Acampamento Peraltas se reserva o direito de substituir, acrescentar ou excluir temas conforme sua disponibilidade operacional.

PAINTBALL
É um jogo bastante divertido e requer atenção e responsabilidade de seus praticantes.O marcador utilizado nesta atividade é de bolinhas de tinta (levar roupas
grossas e velhas). É OBRIGATÓRIO o uso de equipamento de segurança (máscara, colete e pescoceira), para uma diversão segura. Lembramos que o tiro de
paintball dói e pode deixar hematomas ao atingir braços, pernas ou outras áreas desprotegidas. Somente poderão participar os acampantes que obtiverem
autorização por escrito na ficha de inscrição, tenham 12 anos completos e altura mínima de 1,50m. Acampantes com 11 anos que tenham mais de 1,50m e
autorização prévia dos pais na ficha de inscrição, também poderão participar. Acampantes que não completaram 11 anos não estão autorizados em hipótese
alguma. Também é obrigatório o uso de blusa de manga longa e calça comprida, ambos de moletom. Todo o equipamento é emprestado pelo Peraltas e o
marcador é vendido na cantina (pacote com 50 bolinhas). O marcador será comprado na hora do jogo, não sendo diponibilizada a sua venda na inscrição.
Pedimos o favor de não insistir em realizar o paintball caso você não reúna as condições exigidas para tal. O Peraltas se reserva o direito de impedir a
participação de qualquer acampante que julgar que não ofereça condições, sejam físicas ou comportamentais, de participar da atividade, independente da
autorização dos responsáveis e critérios de faixa etária.

PERÍODO DE ADAPTAÇÃO, ENTRADAS E SAÍDAS NÃO PROGRAMADAS
Logo que se inicia uma “temporada”, a primeira preocupação é a perfeita adaptação dos acampantes. Desta forma, a entrada e saída dos acampantes devem
seguir as datas pré-estabelecidas, de forma a favorecer esta adaptação. Um acampante que chega depois dos demais, encontrará um grupo já avançado na
adaptação, da mesma forma que a saída antecipada causará tristeza aos amigos que permanecem. Casos excepcionais devem ser autorizados pela Direção.
Durante estes 2 a 3 primeiros dias da viagem, é importante darmos ao acampante a oportunidade de se adequar. Cada acampante tem um “tempo” diferente
para isto, sendo mais rápido para alguns e mais lento para outros.
Quando algum acampante manifesta inadaptação, vontade de retorno, etc., será realizada uma análise conjunta entre monitor, coordenadores e direção,
buscando um reforço no sentido de sua adaptação. Caso as providências não surtam efeito, buscaremos o contato com os pais para, de forma conjunta, com o
apoio e estímulo dos pais, oferecer ao acampante o suporte necessário na superação desta dificuldade. Em casos extremos que seja necessário o retorno do
acampante antes da data prevista, seja por condições de inadaptação, razões médicas ou quaisquer outras, os pais deverão buscá-lo diretamente no local.

CONTATOS - Telefones, e-mail, internet
O Peraltas dispõe de uma área de 30 alqueires dentro do perímetro urbano da cidade e são propostas atividades em diversas áreas, todas distantes do local
onde ficam instalados telefone e acesso à internet. Dentro do processo normal, os dois primeiros dias da temporada é um período de adaptação em que os
acampantes se separam de seus pais, alguns pela primeira vez. Assim, pedimos a colaboração no sentido de ligarem somente para São Paulo, no telefone
(11)3035.1900, ou acessarem nosso site (www.peraltas.com.br) onde receberão informações sobre a viagem. Os acampantes, via de regra, estão felizes,
adaptados e contentes. Se necessário, a direção do acampamento sempre entrará em contato com os pais, considerando inclusive que não existe interesse do
acampamento em manter na área nenhuma criança mal adaptada ou infeliz. Portanto, qualquer dificuldade de adaptação que os acampantes apresentem, os
pais serão os primeiros a serem contactados. Pensando no bem estar do próprio acampante, o Peraltas adota as seguintes sistemáticas para contatos:
1- Internet (imagens ao vivo, fotos e e-mail): Através de nosso site (www.peraltas.com.br) na Internet, no horário do almoço, os pais poderão acessar
imagens ao vivo do refeitório (nos dias de embarque e desembarque pode não ocorrer a transmissão), tendo ainda, no site, acesso às fotos do período, dia
a dia. O envio de e-mail deve ser realizado através do mesmo site, área de temporada de férias, no qual existe o ícone específico para tal. Eles devem ser
enviados com clara identificação do nome completo e idade do acampante, será entregue em até 24 horas, e encerra-se às 12 horas do dia anterior ao retorno do
acampante.
2- Telefone: A partir do 3º dia de estadia, os pais que julgarem extremamente necessário, poderão se comunicar com seu filho(a), nos seguintes horários:
01. Almoço: das 13:00 às 14:00 hs; 02. Jantar: das 19:00 às 20:00 hs - Independente do dia de chegada do acampante, a cada nova “temporada”, a adaptação
se reinicia para todos, reiniciando também a conduta de contato telefônico a partir do 3º dia. Obs: Pedimos que sejam breves e que somente liguem em caso de
real necessidade. Fora desses horários os pais somente deverão ligar em caso de URGÊNCIA, entre 08:00 e 22:00, quando poderão deixar recado com a
recepção que encaminhará ao responsável para que o acampante retorne a ligação o mais breve possível. Após as 22:00 e antes das 08:00, as ligações poderão
não ser atendidas. Lembrem-se: Se necessário, seremos os primeiros a ligar para os pais.
3- Telefones celulares: É proibido levar aparelhos celulares. Não nos responsabilizamos pelos mesmos e nem pelas eventuais ligações que possam ocorrer.
Os aparelhos que estiverem em posse dos acampantes serão recolhidos e devolvidos no último dia.
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ATIVIDADES DE ECOTURISMO (1) - OPCIONAIS
Oferecidas nas temporadas com 05 ou mais dias. São passeios realizados com operação de empresas parceiras especializadas, acompanhados de instrutores
especialmente treinados, além dos monitores do Peraltas, com o uso OBRIGATÓRIO de equipamentos de segurança. Somente participarão destas atividades
os acampantes que atenderem à idade mínima exigida e demais critérios de segurança, além de terem AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS PAIS NA FICHA DE
INSCRIÇÃO. ATENÇÃO: Caso haja interesse na participação em alguns destes passeios, é ESSENCIAL a realização das autorizações obrigatórias antes do
embarque. FICHAS DE INSCRIÇÃO COM ESTE ÍTEM EM BRANCO SERÃO CONSIDERADAS COMO “EXPRESSAMENTE AUTORIZADAS”. NÃO
SERÃO ACEITAS AUTORIZAÇÕES VERBAIS, NO MOMENTO DO EMBARQUE OU DURANTE A TEMPORADA. Segue um descritivo destas atividades:
Floating: Realizado no mesmo bote do rafting, com 5 pessoas mais o instrutor, sem atravessar corredeiras, na parte do remanso do rio. Disponível para todos os
acampantes. Bóia Cross: Descida de corredeiras em bóias individuais, especialmente preparadas para este fim com 1 instrutor a cada 5 participantes.
Disponível para acampantes acima de 12 anos. Rafting: Descida de corredeiras em bote profissional com 5 pessoas mais 1 instrutor. Disponível para
acampantes acima de 12 anos. Arvorismo: Percurso através das copas das árvores ou similares, havendo em cada estação obstáculos a serem transpostos.
Em todo o percurso o participante se utiliza dos equipamentos de segurança necessários. Para acampantes com mais de 1,40m de altura é utilizado o percurso
tradicional. Para acampantes com menos de 1,40m de altura é utilizado um segundo percurso, chamado de “mini-arvorismo”, com obstáculos simples e
realizado a cerca de 1 metro de altura do chão. Mega Tour: Circuito com 1.000 metros de tirolesas em 3 lances a 120 metros de altura com equipamentos de
segurança necessários, disponível para acampantes acima de 12 anos.

ECOTURISMO GRATUITO:
Nas temporadas com 5 dias ou mais, todos os acampantes terão direito a 01 ARVORISMO, conforme a descrição da atividade deste manual. Conforme a altura
do acampante, será utilizado o percurso indicado para seu caso. A não participação do acampante não gera qualquer desconto ou reembolso. Caso o
responsável não deseje que o acampante participe desta atividade, deverá manifestar esta intenção de forma explícita na ficha de inscrição, em campo próprio
destinado a isto. Caso contrário, todos os acampantes participarão. O Peraltas se reserva o direito de cancelar a atividade, caso as condições climáticas não
oferecerem segurança suficiente, conforme avaliação da equipe responsável, assim como por condições imprevistas, independentes de sua vontade.

ALTERAÇÕES e/ou CANCELAMENTOS DAS ATIVIDADES DE ECOTURISMO:
Se a operadora responsável julgar necessário, poderão ocorrer alterações ou cancelamentos das atividades, por questões climáticas e/ou de segurança.

PAGAMENTOS DOS OPCIONAIS DE ECOTURISMO:
Preferencialmente devem ser realizados no ato da inscrição, porém, os que preferirem poderão realizá-los durante o acampamento, através da cantina, estando
porém, sujeito à disponibilidade de vagas e aos valores vigentes no dia do passeio. As eventuais desistências ou trocas nestas atividades somente serão aceitas
até 24 horas antes da saída do passeio e dependem da disponibilidade de vagas, sendo reembolsado, às desistências anunciadas com 24 horas de
antecedência, 50% do valor pago na conta da cantina do acampante. As desistências ocorridas após o prazo de 24 horas não serão reembolsadas. É importante
lembrar a todos que estas atividades são operadas por empresas terceirizadas que têm regras necessárias à sua organização. A quitação destas atividades
deve ser realizada de forma ANTECIPADA, não sendo possível a inclusão na atividade sem o devido pagamento ou com pagamento posterior.

AOS MAIORES: FUMO e BEBIDAS ALCOÓLICAS: Se você fuma ou bebe, mesmo que socialmente, convidamos a passar uma estadia saudável no
acampamento, pois os mesmos não são permitidos. Pedimos que também no embarque ou desembarque esse pedido seja respeitado, ou seja, NÃO FUME e
nem BEBA. NAMORAR / FICAR: A intenção do acampamento é a sociabilização do grupo e não a de duas pessoas. No acampamento, no embarque e no
desembarque não é permitido namorar ou “ficar”.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
As plantas e animais deverão ser respeitados. As frutas maduras poderão ser consumidas no local. Visitas não são permitidas durante a temporada de seu filho.
Exceções serão avaliadas pela direção do Peraltas. Os interessados em conhecer a área poderão fazê-lo antes ou depois das temporadas. Nosso objetivo é que
o acampamento se torne uma extensão de sua casa, tanto quanto é para nós. Será um enorme prazer tê-lo(a) esses dias em nossa casa.

APARELHOS CELULARES
Não é permitido usar ou portar aparelho celular, tablets ou qualquer dispositivo com conexão na internet, durante as temporadas de férias. Os
aparelhos que estiverem em posse dos acampantes serão recolhidos e devolvidos no último dia. Para contato com seus pais, a partir do terceiro dia, os
acampantes têm acesso a telefones em horários estipulados em programação.

Gratos pela atenção e, BOA VIAGEM !
GRUPO PERALTAS LTDA

TABELA GERAL DE EMBARQUES E DESEMBARQUES
São Paulo

Horários de embarque
Itupeva
Limeira

Brotas

São Paulo

Horários de desembarque
Itupeva
Limeira

Brotas

09:00 hs
09:45 hs
10:30 hs
12:00 hs
19:00 hs
17:30 hs
16:00 hs
15:00 hs
Horários sujeitos às condições de tráfego. Os ônibus não podem aguardar. Os pais já deverão estar nos locais marcados.
LOCAIS: Em São Paulo - Embarque e Desembarque: "Shopping MARKET PLACE" - Av. Dr Chucri Zaidan, 902 - Vila Cordeiro - SP. Em Itupeva - Embarque: Posto Shop. Serra Azul - Rod.
Bandeirantes, Km 72 - Sentido Capital-Interior. Desembarque: Posto Shop. Serra Azul - Rod. Bandeirantes, Km 72 - Sentido Interior-Capital. Em Limeira - Embarque: Posto Castelo / Graal
Limeira - Rod. Anhanguera, Km 150 - sentido Capital-Interior. Desembarque: Posto Graal Topázio - Rod. Anhanguera, Km 140 - sentido Interior-Capital. Em Brotas - Embarque e Desembarque:
Acampamento Peraltas - Rua Emílio Dalla Déa, s/n - Portão 03 - Campos Elíseos - Brotas - SP.

RECIBO
Recebemos neste ato o montante total referente a _______ inscrições para a temporada de ________ a ________ de
____________________ de __________ no Acampamento Peraltas de Brotas.
Neste montante estão inclusos os seguintes opcionais: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
São Paulo, ____/____/____

_________________________________________
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Saindo de São Paulo, seguir pela Rodovia dos Bandeirantes até o
Km 168, pegando esta saída 168 (você já está na Rodovia
Whashington Luis). Vá até o Km 206 e pegue a saída 206B (você já
está na Rodovia Eng. Paulo Nilo Romano). Vá até o Km 130 e pegue
essa saída a direita (Bairro Campos Elíseos). No 3º quarteirão, vire à
esquerda na rua dupla, onde em cima passa uma rede de alta
tensão. Você vai sair na frente do portão 03 - entrada e portaria do
Acampamento Peraltas.
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ROTEIRO RODOVIÁRIO - Fone: (14) 3653.9999

ACAMPAMENTO PERALTAS

MAPA DE ACESSO AO LOCAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - SÃO PAULO

EMBARQUE:
Apresente-se com 30 minutos de antecedência para identificação da bagagem.

DESEMBARQUE:
A retirada de malas será liberada somente após o desembarque e organização de todas as bagagens.
Pedimos a compreensão e colaboração dos Srs. Pais no sentido de aguardarem o término da organização das bagagens.

Av
.J
oã
ria

Dó

Em São Paulo: Rua Amaro Cavalheiro, 347 - 11º andar - Cj 1105 - Pinheiros - São Paulo - SP - Cep 05425-011 - Fone: 11.3035.1900
Em Brotas: Rua Emílio Dalla Déa, 201 - Campos Elíseos - Brotas - SP - Cep 17380-000 - Fone: 14.3653.9999
www.peraltas.com.br - contato.sp@peraltas.com.br

GRUPO PERALTAS LTDA

CONHEÇA UM POUCO MAIS DO GRUPO PERALTAS

SUA HISTÓRIA:
Antes mesmo da época de forte imigração italiana para o Brasil, o italiano Carlos Bianchi partiu da Itália com recursos próprios e veio para a cidade de São Paulo,
esperançoso de uma vida melhor. Ficou um ano em São Paulo e se decidiu por retornar à Itália. Passado um certo tempo, já era forte na Itália o movimento de
imigração para o Brasil. O italiano então, se decidiu por retornar ao Brasil, mas desta vez não desejava ir para São Paulo. Então, como não tinha dinheiro
suficiente para viajar por conta própria e se estabelecer, veio às custas do processo oficial de imigração e, neste processo, foi designado para a cidade de Brotas
por ser uma região de forte plantio de café. Não era lavrador, então montou uma oficina de botinas para os trabalhadores do campo. Teve uma filha chamada
Virgínia que se casou com Luis e firmaram residência também em Brotas. Outra filha do italiano Carlos, de nome Branca, casou-se e firmou residência em São
Paulo, mas ia regularmente visitar a irmã em Brotas e levava os filhos e filhas para passarem lá suas férias. Assim, uma destas filhas, Maria Pia, passou grande
parte de sua infância pelas fazendas da cidade de Brotas. Após casar-se, Maria Pia e seu esposo, Gumercindo, decidiram, em virtude das boas recordações,
comprar uma propriedade na cidade. Assim, por volta de 1962, nos arredores da cidade de Brotas, surgiu a Fazenda Coimbra.
Na segunda metade da década de 70, Maria Pia e Gumercindo, numa visão absolutamente nova e profética, iniciaram a exploração desta propriedade com o
Turismo Rural, alugando casas da fazenda para famílias passarem as férias no campo. A partir desta atividade, surgiu a idéia de usar o espaço também para
proporcionar a crianças, a oportunidade de manterem contato com o campo, tirarem leite da vaca, comer frutas no pé e conviver com animais em ambiente
saudável e seguro. Assim, em Julho de 1980 foi realizada a primeira “temporada de férias” com crianças, através de terceiros que utilizavam a Fazenda Coimbra.
Em Julho de 1984, com cerca de 100 crianças em 3 temporadas no mês, realizou-se a primeira temporada de férias com equipe totalmente própria, sendo a
partir de então, estabelecido o Acampamento Peraltas.
A partir de então, não houve sequer um período de férias sem que houvesse, no mínimo, três períodos de temporadas em cada Janeiro ou Julho.
Com escolas, ainda no segundo semestre de 1984, foram realizados cerca de 4 a 5 eventos. A primeira escola a viajar ao Acampamento Peraltas com seus
alunos foi o Colégio Turibitaba, de São Caetano do Sul, que inaugurou um trabalho que não pararia jamais.
A partir de 1985 foram realizados mais eventos com escolas, sendo raros no primeiro semestre e mais comuns no segundo semestre.
Ainda nesta década de 1980, já era oferecido às escolas e também na temporada de férias, o passeio na eclusa de Barra Bonita, para conhecer na prática o
funcionamento de uma eclusa, de uma usina hidrelétrica, entender sistema de vasos comunicantes, relevo, impacto ambiental, a importância da hidrovia TietêParaná, etc... Enfim, novamente iniciávamos um trabalho pioneiro que, hoje, é obrigatório: o ESTUDO DO MEIO.
Um salto na história e, a partir do ano 2000, surge o Grupo Peraltas, uma empresa sólida, diversificada e, acima de tudo, fiel às suas origens, que sempre foi a de
proporcionar, além das temporadas de férias para crianças e jovens de 04 a 16 anos, uma variada programação de atividades de estudo, aventura (esportes de
aventura) e lazer para escolas, empresas e grupos afins.
A qualidade no atendimento, o hábito de fazer bem feito sempre, a excelência nos serviços, a mão-de-obra especializada da monitoria, o compromisso
permanente com a preservação da integridade física e moral das crianças e jovens, sempre foram alvo de preocupação para o Grupo Peraltas.
Hoje, o Grupo Peraltas é constituído por várias empresas coligadas, estabelecidas nas áreas de acampamento de férias, acampamento escolar, excursões
pedagógicas, treinamento empresarial, agência de viagens, ecoturismo, hotelaria e em novos empreendimentos, como o CEU, o mais completo centro de
divulgação de astronomia da América Latina, com equipamentos de última geração.
SUA MISSÃO:
“Oferecer, através da recreação, oportunidades de convivência social e desenvolvimento pessoal, de forma a contribuir para a formação de um adulto mais
comprometido com a sociedade em que vive.”

OBJETIVOS GERAIS:
Ser ferramenta auxiliar no processo educativo de seus freqüentadores nos aspectos social, cognitivo e físico;
Oferecer lazer, educação e cultura através de um processo pedagógico embasado na recreação, na interação social e nas experiências práticas;
Oferecer oportunidades de desenvolvimento pessoal através do convívio em grupo;
Eliminar todo aspecto elitista, tanto físico ou social;
Estimular o respeito aos valores éticos universais, a cidadania e preservação do meio ambiente;
Incentivar hábitos e rotinas saudáveis em prol da saúde;
Oferecer ambiente alegre, sadio e seguro, buscando excelência na qualidade dos seus serviços;
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Promover a integração social de seus freqüentadores;
Estimular o desenvolvimento da noção de direitos e deveres e da noção de responsabilidade e organização;
Estimular a autonomia, senso crítico e respeito ao próximo;
Estimular uma alimentação saudável e hábitos de higiene;
Oferecer atividades recreativas adequadas às expectativas e necessidades dos freqüentadores, independente das habilidades e aptidões físicas;
Oferecer hospedagem com qualidade e limpeza e infra-estrutura de lazer adequada;
Oferecer experiências práticas eficientes para o desenvolvimento do aprendizado;
METODOLOGIA UTILIZADA:
Os acampantes serão organizados em “quartos”, conforme sexo e faixa etária, ficando em cada um destes quartos um monitor;
Os acampantes também serão organizados em “equipes” mistas e com idades variadas, sendo também cada equipe acompanhada por um monitor;
Dentro da programação, são privilegiadas as gincanas recreativas entre as equipes. A competição entre as equipes deverá ser utilizada como estratégia
motivadora, com estímulo constante à participação e enfoque na participação, independente da vitória. As atividades esportivas (futebol, vôlei, etc.) também são
utilizadas, porém de forma optativa e recreativa. Desta forma, buscamos oferecer acesso ao lazer a todos, independente de suas habilidades e aptidões físicas
buscando atender à missão principal: “Oferecer, através da recreação, oportunidades de convivência social e desenvolvimento pessoal, de forma a contribuir
para a formação de um adulto mais comprometido com a sociedade em que vive”. Mesmo as atividades realizadas entre equipes não objetivam especificamente
a vitória, e sim a cooperação, união, estimular o trabalho em equipe, aprendizado e diversão sadia, portanto, o monitor deverá dar sempre uma palavra de
esclarecimento e consolo aos perdedores e de incentivo àqueles mais tímidos ou fracos. É de vital importância que os monitores reconheçam que a
competitividade dentro do acampamento somente é utilizada como uma "estratégia motivadora" e não como "objetivo".
Realizar atividades práticas com conteúdos de aprendizagem adequados aos objetivos dos grupos, se utilizando, sempre que possível, de estratégias lúdicas
para o reforço destes conteúdos.
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