


FILOSOFIA E OBJETIVO:

O Acampamento Pé de Vento completa, em 
julho deste ano, 32 anos de muita diversão, 
alegria e amizade. Em toda nossa história, 
mantivemos o foco no desenvolvimento da 
autonomia, Independência e Sociabilidade, 
promovendo a integração de cada 
acampante, sempre com base no respeito, 
segurança e solidariedade. 

Desta Forma desenvolvemos e elaboramos 
projetos e programações para crianças e 
adolescentes, de 05 a 17 anos, separados 
por faixa etária.

Integração, Aprendizado e Diversão



Equipe Especializada – Sempre no Pique!

O ponto de partida para o sucesso, no 
sentido mais amplo e abrangente, é uma 
equipe pensada, selecionada e preparada 
para lidar com cada acampante, seja em 
momentos de descontração, de vivência, 
ou de aprendizado. 

Somos uma equipe com vocação, com 
consciência e conhecimento para 
receber, orientar e desenvolver 
atividades que atendam ao perfil e 
preferência de cada acampante e de todo 
o grupo.

Nossa equipe é liderada por pedagogos e 
formada por profissionais da educação, 
recreação e saúde. 
Cuidando do bem estar de todos e 
realizando programação para crianças e 
adolescentes.

Equipe Profissional













Amizade e Alto Astral de Ponta a Ponta







1. Para realizar a inscrição de cada acampante é necessário obter o material que está disponível 
em nosso site na página pedevento.net/ferias, ou solicitar por e-mail.
Contém a FICHA DE INSCRIÇÃO e a LISTA DE BAGAGEM.

2. O principal item, é justamente a Ficha de Inscrição, que também é uma autorização, onde                 
há informações muito importantes que precisamos obter de cada acampante, bem como 
registro da forma de pagamento escolhida, após negociação e definição.

3. É efetuado o pagamento, através de crédito em conta, ou pagamento com cartão de crédito a 
combinar.

4. Finaliza-se a inscrição com a entrega da ficha de inscrição, juntamente com o recibo.

5. Para agilizar, as fichas poderão ser escaneadas e enviadas para o e-mail ok@pedevento.net

6. Endereço para entrega, ou envio da FICHA E PAGAMENTO A/C Pé de Vento – Henrique Guzzo:

Av. Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, 943 – 14/07 – Jardim Bonfiglioli – São Paulo – SP – 05588-001.

mailto:ok@pedevento.net


Solicite os valores pelo formulário:

http://pedevento.net/ferias

http://pedevento.net/ferias


• 11 2922-3922 11 99845-4443

• vamos@pedevento.net

• www.acampamentopedevento.com.br

http://www.acampamentopedevento.com.br/

