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PROGRAMAÇÃO (1 dia/8 horas)
08h 30 – Chegada do grupo, apresentação, boas vindas
09h 00 – Café de recepção
09h 30 – Inícios das Atividades - jogos de integração

 DINÂMICAS

 Atividades “recreativas”

 Processamentos das Atividades / Reflexão

 Atividade Projeto

 Processamento da Atividade Projeto / Reflexão
12h 30 – Almoço
13h 45 – JOGOS E ATIVIDADES RECREATIVAS

 Jogos recreativos

 Processamentos das Atividades / Reflexão
15 h 30 – Saída para a TRILHA “RECREATIVA”
OBSERVAÇÃO: Se o grupo optar por mais AVENTURA com tirolesa a atividade será 
no tempo reservado a trilha.
16h 30 – Café de encerramento
17h 00 – Despedida e retorno do grupo.

Experiências comportamentais com aprendizado e diversão.

Conexões

Experiências comportamentais com aprendizado e diversão.

O programa é construído de acordo com as necessidades e expectativas de cada faixa etária. Estruturado em módulos que se inter-
relacionam, proporcionam vivências em múltiplas atividades facilitadoras do processo de aprendizagem.  Todo conteúdo é 
abordado de forma lúdica e divertida, com jogos, dinâmicas de grupo e atividades desafiadoras, gerando momentos de 
comprometimento, criatividade e trabalhos em equipe. O grande destaque está no uso da metodologia experiencial com 
momentos de reflexão após as atividades.

INCLUSO:
- Atendimento com 
exclusividade na Fazenda Sonho 
Meu.
- Seguro pessoal individual.
- Água mineral.
- Equipamentos, monitores e 
facilitadores.
- Alimentação completa:
café recepção, almoço, 
sobremesa e lanche da tarde.
Suco e refrigerante durante as 
refeições.
- Serviço de limpeza.

Política Comercial:
Professor: 01 isenção para cada 15 alunos pagantes.
Motorista: isento
Outros acompanhantes: desconto 50% do valor. (Ref. alimentação, sem direito as atividades)
Alunos bolsistas: pagamento conforme desconto de bolsa (mediante comprovação).(grupo mínimo 20 pessoas pagantes)

Possibilita aprender de uma forma lúdica, através de situações 
criadas para troca de experiências, compartilhando e debatendo 
resultados, sempre de uma forma descontraída e agradável, 
tendo como pano de fundo as questões comportamentais.

(54) 3282.78.58 
www.especienativa.com.br
especienativa@gmail.com
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