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Acampamento Terra do Saber - Manual do Acampante
O Acampamento Terra do Saber
• A equipe do Acampamento efetua diariamente a limpeza dos quartos e banheiros;
• O Acampamento não fornece roupa de cama e banho, sendo de responsabilidade do
acampante trazer sua toalha, lençol, travesseiro, cobertor e outras peças que julgar
necessárias;
• O Acampamento possui uma vasta área verde onde é possível a montagem de barracas
(camping) para os que desejarem;
• O Acampamento dispõe de microondas e geladeira para as mães acompanhadas de
crianças menores de 4 (quatro) anos que tomam mamadeira e/ou necessitam de alimentação
específica;
• O Acampamento tem uma equipe de cozinheiras(os) muito especial. Mas se o locatário desejar
fazer a sua própria refeição e/ou levar sua própria equipe de cozinheiras(os), isto também é
possível por meio do aluguel somente do espaço;
• O Acampamento possui espaço para fogueira*;
• No Acampamento Terra do Saber é possível praticar a pesca esportiva, desde que os visitantes
e organizadores levem seus próprios equipamentos;
• Os visitantes têm permissão para consumir as frutas do pomar, porém pedimos para que não
subam nas árvores, assim evitamos acidentes;
• O local possui cantina, que funciona durante os períodos do almoço e jantar, onde é
comercializado refrigerante, bala, chocolate, cerveja (quando solicitado no contrato), alguns itens de
higiene pessoal, pilha, etc.;
• O local possui diversas vagas para estacionamento de carros/ônibus/vans;
• O Acampamento não dispõe de serviço de monitores;
• O monitoramento, programação e cautelas com os visitantes durante o evento são de
responsabilidade do organizador e promotor do evento;
* Um de nossos responsáveis deixará a fogueira pronta para ser acesa até as 22:00h. O visitante
deverá comunicar com antecedência o dia e horário de uso;
Termos de serviço
•
Caberá ao responsável pelo evento trazer itens de primeiros socorros;
•
Em caso de necessidade de atendimento médico, o responsável pelo evento é quem
deverá acompanhar o enfermo até o hospital, sendo que nas Unidades Mogi das Cruzes: o
mais próximo localiza-se no centro de Mogi das Cruzes.
•
Pedimos aos pais e/ou responsáveis por crianças que as mantenham sob sua tutela,
não deixando as mesmas sozinhas nas piscinas, quadras e brinquedos.
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•
•

O Acampamento Terra do Saber não se responsabiliza pelos objetos e pertences dos visitantes.
Em caso de dano ou extravio, a responsabilidade será única e exclusiva do visitante;
Fotos e filmagens realizadas no Acampamento Terra do Saber poderão ser usadas para fins de
divulgação no site do acampamento (www.acampamentoterradosaber.com.br), página do Facebook
(www.facebook.com/acampamentoSP),
página
do
Instagram
(https://www.instagram.com/acampamentoterradosaber) e outras mídias sociais sem prévia
notificação.

Dicas gerais:
Prefira utilizar shampoo 2 em 1, para liberar o espaço do condicionador na bagagem. Acondicioneo em um frasco pequeno, com apenas a quantidade necessária para os dias da viagem. O mesmo
pode ser feito com alguns outros itens de higiene pessoal;
Leve o sabonete em uma saboneteira, assim ele estará bem acondicionado após o uso e não irá
molhar outros itens da mala;
Opte por escovas e pastas de dente de viagem (pequenas) ou então um creme dental que já esteja
em uso para economizar espaço. E, pelo mesmo motivo, também opte por um pente ou escova de
cabelo pequenos;
Guarde num local de fácil acesso na mala (como bolsos laterais) os seus remédios, documentos e
itens que você possa precisar em uma situação de emergência;
Se for acampar no inverno, leve meia calça, mijão ou minhocão para usar embaixo da calça e
blusa tipo segunda pele para usar embaixo da blusa. Também leve um cobertor quente, mas que
faça pouco volume. Leve um pijama grosso e flanelado ou roupas confortáveis e quentes que você
possa usar para dormir.
Sugerimos que, antes de arrumar as malas, os acampantes acompanhem as condições climáticas
previstas para a temporada da viagem, desta forma reforçando os agasalhos e cobertores em dias
muito frios e escolhendo roupas leves e lençóis de tecidos naturais e com maior ventilação em
dias de calor. Isso evitará que os visitantes ocupem a mala com roupas desnecessárias e estejam
prevenidos caso haja uma mudança brusca no clima. (www.climatempo.com.br)
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Sugestão do que levar na mala em acampamentos em geral:
•
Malas e bagagens devidamente identificadas;
•
Documentos pessoais, carteirinha do convênio (quem tiver) e remédios (quem precisar);
•
Remédios de uso diário (analgésicos, antitérmicos, etc.);
•
Tênis, meias e chinelos confortáveis (o local tem morro e gramado);
•
Roupas confortáveis (calças, camisetas, bermudas, moletom) para o frio e para o calor;
•
Roupa velha que não tenha problema de sujar durante as atividades da gincana;
•
Na piscina - Garotas: maiô ou biquíni; Rapazes: short ou sunga;
•
Protetor solar / boné ou chapéu;
•
Escova e pasta de dente, fio dental, sabonete, shampoo, condicionador, pente e/ou
escova de cabelo, absorvente e outros itens de higiene pessoal de uso habitual;
•
Travesseiro, lençol e cobertor;
•
Toalhas: de banho, rosto e piscina;
•
Saquinhos de plástico para a roupa suja;
•
Lanterna (com pilhas);

Sugestão do que levar na mala em acampamentos (itens opcionais):
•
•
•
•
•
•
•
•

Óculos de sol;
Repelente;
Bloquinho e caneta para anotações;
Máquina fotográfica ou filmadora (com filme/cartão, pilhas, carregadores e baterias);
Livro;
Baralho;
Bola de futebol e vôlei;
Redes para descanso;

Sugestão do que levar na mala em acampamentos evangélicos e retiros religiosos:
Todos os itens de “Sugestão do que levar na mala em acampamentos em geral” e mais:
•
Bíblia
•
Papel ou caderneta para anotações e caneta;
•
Roupa de gala: à critério da programação da Igreja. Sugestão - Garotas: vestido social
longo; Rapazes: traje social completo (terno, camisa, gravata, calça, sapato social);
•
Bom humor, disposição, alegria e um coração sedento da palavra de Deus;
•
Lenço branco para enxugar as lágrimas no último dia;
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Sugestão do que levar na mala em acampamentos de escoteiro ou com trilha:
Todos os itens de “Sugestão do que levar na mala em acampamentos em geral” e mais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kit de primeiros socorros;
Cantil ou squeeze para água;
Canivete afiado e/ou faca escoteira;
Lanterna com pilha sobressalente;
Fósforos e/ou isqueiro;
Bússola;
Uniforme do grupo;
Mochila;
Tênis sobressalente ou bota de caminhada;
Capa de chuva;
Elástico de cabelo (meninas);
Estojo de utilidades como linha, agulha, pinça;
Fogareiro (material da patrulha);
Lampião (material da patrulha);
Caixa da patrulha (material da patrulha);
Bandeirola (material da patrulha);
Paneleiro (material da patrulha);
Machadinha (material da patrulha);
Atenção “sempre alerta” ao que estiver acontecendo e espírito protetor;

Sugestão do que levar na mala em acampamentos escolares:
Todos os itens de “Sugestão do que levar na mala em acampamentos em geral” e mais:
•
•
•
•
•

Benjamin (T);
Celular com crédito (se for pré-pago) e carregador;
Papel e caneta para anotações e para trocar mensagens de recordação com os amigos;
Câmeras fotográficas e filmadoras para registrar os bons momentos com seus amigos;
Sentimentos de amizade, confraternização e bom humor;
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Quantas peças de roupas levar:
Sugestão para um acampamento de 3 dias (2 noites).
Roupas

Estação do ano

Peças

Calcinha e sutiã/cueca
Meia
Maiô/biquíni/sunga
Maiô/biquíni/sunga
Camisetas/regatas
Calça jeans/moletom
Calça jeans/moletom
Shorts/bermuda
Shorts/bermuda
Blusa de frio/casaco
Blusa de frio/casaco
Chinelo
Tênis
Tênis
Touca/luva/cachecol

Todas
Todas
Primavera/ Outono
Verão
Todas
Primavera/Verão
Outono/Inverno
Primavera/Verão
Outono/Inverno
Primavera/Verão
Outono/Inverno
Todas
Primavera/Verão
Outono/Inverno
Inverno

1 por dia + 1 troca extra
1 par por dia + 1 par extra
1 peça
2 peças
1 por dia
1 peça – c/ trilha 2 peças
2 peças
2 peças
1 peça (reserva)
1 peça (reserva)
2 peças
1 par
1 par (reserva)
2 pares
1 peça de cada

Roupas de cama e banho

Estação do ano

Peças

Toalha de banho
Lençol
Lençol
Manta/cobertor fino
Cobertor/edredom

Todas
Primavera/Verão
Outono/Inverno
Primavera/Verão
Outono/Inverno

1 peça
2 peças (pra forrar e cobrir)
1 peça (pra forrar)
1 peça
1 peça
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