
Conexões

Atividades junto à natureza para integração 
e valorização dos participantes.
Atividades junto à natureza para integração 
e valorização dos participantes.

PROGRAMAÇÃO (1 dia/8 horas):

08h 30 – Chegada do grupo, apresentação da equipe e boas vindas
09h 00 – Café de recepção
09h 30 – Início das atividades
JOGOS E ATIVIDADES RECREATIVAS
Os jogos e atividades recreativas são preparados levando em conta a faixa etária e características dos participantes e tem 
como objetivo incitar à resolução dos problemas propostos permitindo ao participante raciocinar e estimular as suas 
capacidades cognitivas, aprendizado, assim como desenvolver a sua coordenação motora e reflexiva.

12h 30 – Almoço
13h 30 – Salão Principal – Atividade preparatória para a trilha
14h 00 – Saída para a TRILHA “RECREATIVA”
15h 30 – JOGOS E ATIVIDADES RECREATIVAS
16h 30 – Café de encerramento
17h 00 – Despedida e retorno do Grupo
OBSERVAÇÃO: Se o grupo optar por mais AVENTURA com tirolesa a atividade será 
no tempo reservado aos jogos e atividades recreativas da tarde.

Programa Conviver consiste em passeios de um dia para grupos escolares. A programação é dirigida pela equipe de monitores e 
pode variar de acordo com as necessidades de cada grupo. O programa é composto por jogos dinâmicos e atividades recreativas, 
que favorecem a interação e a formação dos indivíduos. Oferecemos uma estrutura de lazer, recreação, aventura e atividades 
divertidas junto à natureza.

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)

Programa de atividades recreativas com cunho social e ético, tem 
como objetivo promover a troca de experiências, a aproximação 
e articulação, garantindo a igualdade de direitos e valorizando as 
diferenças humanas.

Conviver
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