FÉRIAS DE JANEIRO
De Pai para filho desde 1951
As Inscrições para o Acampamento já estão abertas! Venha, vamos nos divertir muito nestas férias.
Várias temporadas de muita farra, aventura, amizade... Venha fazer parte da família ATS (acampamento terra do sol).

Temporadas reduzidas: 07 à 14 ou 14 à 21 de janeiro de 2018
Sossego pra quem fica em casa e muita diversão pra quem vai para o ATS.

Período Padrão: 07 à 21 de janeiro de 2018
Quinze dias de muita diversão – Experiência saúdavel para toda a vida!

Onde serão as férias?
No sítio de Monte Alegre do Sul (perto de Bragança Paulista). O sítio foi construído com materiais ecológicos numa região
muito bonita e de clima bastante agradável.
Campo de futebol, quadra de vôlei, piscina, cavalos, salão de jogos, galpão coberto, cachoeiras e uma programação
recreativa das mais tradicionais aguardam vocês.

Quem pode participar do acampamento?
Turma dos pequenos: 06 a 12 anos.
Turma dos maiores: de 13 a 17 anos.
E os pais? Ficam em casa!!! Telefonam para saber do filhote! Todo dia tem postagem pelo facebook.

E quem vai cuidar de toda esta galera?
Não se preocupem, nossos monitores são quase sempre ex-acampantes (já conhecemos ou são indicados) que já estão
cursando uma faculdade, são responsáveis, animados. Para cada grupo de 07 acampantes teremos um monitor. E além
deles temos nossos coordenadores de turma, os tios mais velhos.

Será que a comida é legal?
As refeições são feitas de forma bastante higiênica. O cardápio é feito pensando no que o adolescente e a criança gostam
de uma forma bastante saudável e equilibrada. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite. E todo
mundo elogia!

Como é a programação do ATS?
O acampamento desde a sua fundação, há muito tempo (época do Sr. Claudio - 1951), tem a sua programação fincada no
movimento escoteiro. Assim, adaptamos essas atividades e jogos para o nosso acampamento. A programação nos moldes
tradicionais resgata brincadeiras e jogos, coloca o acampante em contato direto com a natureza (sempre com toda a
segurança) sociabilizando e incentivando a sensação de fazer parte de uma grande família.
Programamos, além das atividades tradicionais, artesanato, baladas, esquibunda, uma noite de campismo, jogos nos
morros da fazenda, passeio a cavalo e de charrete. As atividades serão divididas entre as temporadas de acordo com a
faixa etária do acampante.

De onde parte o ônibus do acampamento?
Sairemos da Vila Mariana: Praça na Rua Sena Madureira altura do N˚1000 – Saímos por volta das 14h e retornamos às
13h

Cada temporada tem uma programação específica. Consulte!

Programação especial em JANEIRO 2018
Atividades tradicionais de acampamento
Jogos adaptados de origem escoteira - Jantares Temáticos, Esquibunda
Noite de campismo com fogueira/marshmellow/violão,
Gincana na cidade de Monte Alegre do Sul – Paintball (atividade externa)
Baladas com Iluminação/fantasias
Torneio de Esportes Inusitados (Peteca, Badmington, Volei de Bexiga, Pebolim
Humano)
E o que mais os tios aprontarem! Fique de olho no nosso facebook para as novidades!

Descontos Especiais:
Desconto especial de 15% para quem se inscreve e inicia os pagamentos até o dia 07 de dezembro
Desconto para pagamentos á vista, para irmãos e para quem trouxer novos participantes ao ATS!

Vagas limitadas. Serão apenas 70 lugares. Não deixe para a última hora.

Acompanhe as novidades na página do ATS no facebook:
https://www.facebook.com/AcampamentoATS
Inscrições: (11) 5566-3017 e 5575-4238 – ANTONIO MENEZES
(11) 4701-9973 e 99583-8593 - MANOLO
www.acampamentoterradosol.com.br

