
 

Quando será? 

Temos duas temporadas do Acampamento durante as férias de verão:
1ª temporada de 14 a 17 de dezembro de 2021
2ª temporada de  18 a 21 de janeiro de 2022

 

Aonde será? 

Nas dependências do YCSA - Yacht Club Santo Amaro 
Endereço: Rua Edson Régis, 481, Jardim Guarapiranga, São Paulo – SP. 
CEP: 04770-050 

 

Tem pernoite? 

Sim, as crianças terão a opção de dormir no clube ou passar o dia. 
Todos os quartos possuem camas ou beliches e os quartos são divididos por sexo e
faixa etária.

Este acampamento é para crianças de quais idades?
 
Recebemos crianças a partir dos 4 anos até os 15 anos. 

 

Quais serão as atividades? 

Sempre dependemos das condições climáticas, pois procuramos maximizar o tempo de
contato com a natureza. Mas a temática principal gira em torno de água e vento. No
“cardápio” teremos: velejar em grupo, passeios na represa, a montagem de barco,
reconhecimento das partes e peças, piscina, apresentação da história da Guarapiranga,
banana-boat, boia maluca, gincana em quadra, caça ao tesouro náutico, oficinas de
barcos reciclados.... mas também tem atividades fora desta temática como boliche
alemão, festas temáticas, circuitos, etc. 

 

A criança precisa ter noção da vela? 

Não! O propósito e fazer uma introdução ao tema de água, vento e vela de forma 
divertida; com muitas brincadeiras e atividades do convívio social. 

Acampamento de Férias YCSA 
Dezembro 2021  / Janeiro 2022

 

Estão abertas as inscrições para as temporadas de dezembro
de  2021 e janeiro de 2022 do Acampamento de Férias YCSA! 



 

Qual será a programação? 

Todas as atividades são voltadas para o desenvolvimento socioemocional, através de
atividades lúdicas, contato com as embarcações, noções básicas de navegação,
atividades colaborativas, dinâmicas em grupo, gincanas, etc., trabalhamos o
desenvolvimento das relações interpessoal e intrapessoal. A ideia é que eles se
conheçam, trabalhem com seus limites e principalmente, conheçam o mundo náutico
de forma positiva e divertida, além de tudo, incentivarmos os laços de amizade que se
formam durante o convívio. 

O custo 

Sócios:
Todos os dias: R$ 820,00
Todos os dias com pernoite: R$ 1140,00
Day use : R$ 270,00

Sócios Inscritos na Escola de Vela:
Todos os dias R$ 730,00
Todos os dias com pernoite : R$ 1030,00
Day  use: R$ 250,00

Não Sócios:
Todos os dias: R$ 1170,00
Todos os dias com pernoite: R$ 1630,00
Day use: R$ 390,00

Não sócios inscritos na Escola de Vela
Todos os dias: R$ 1050,00
Todos os dias com pernoite R$ 1470,00
Day use: R$ 350,00

Como fazer a inscrição:  CLIQUE AQUI

Normas seguidas: 

O cronograma de atividades foi elaborado, por uma equipe especializada em 
recreação e vela e adaptadas para atender as recomendações dos Órgãos
Governamentais e normas da ABAE (Associação Brasileira de Acampamentos 
Educativos) no combate à pandemia, desenvolvidas em parceria com a American Camp
Association. 
Temos a exata noção da responsabilidade a nós confiada. 

https://forms.gle/4F1HAawzL65DY1rB7
https://forms.gle/4F1HAawzL65DY1rB7


GUIA PARA PAIS E PARTICIPANTES 
Aqui vão algumas dicas para que o Acampamento de férias YCSA seja inesquecível para
nossos participantes! 

Check in e Check out: 

Realizaremos o Check in e Check out todos os dias. 
Check in terça-feira a partir 09h00min e o Check out: a partir 17h00min 
Check in quarta-feira a partir 09h00min e o Check out: a partir 17h00min 
Check in quinta-feira a partir 09h00min e o Check out: a partir 17h00min 
Check in sexta-feira a partir 09h00min e o Check out: a partir 17h00min 

Para crianças com pernoite o check in é na terça-feira e o check-out na sexta-feira

Para nós, cada participante é único, mas como estamos em grupo, algumas 

regras são importantes, seguem abaixo: 

Comunicação: 

Pedimos para que os participantes não tragam celulares. Os telefones do clube 
estarão à disposição para ser usado a qualquer hora, o participante que quiser 
falar com a família deve procurar um de nossos monitores. Se houver necessidade,
iremos entrar em contato através dos telefones fornecidos na ficha cadastral de
participante. 

• Pais: Em caso de emergência, sinta-se à vontade em telefonar para os 
Coordenadores ou mandar mensagens no grupo de WhatsApp que criaremos. 
• Coordenador Rodrigo Fontana - Telefone: (12) 99717-9343 
• EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS: não tragam 
• GULOSEIMAS: não tragam 
• FARMÁCIA YCSA: Dispomos de uma farmácia com medicamentos 
específicos, qualquer medicamente só será dado com previa consulta aos pais. 
Também dispomos dos equipamentos de Primeiros Socorros. 
IMPORTANTE: Se alguma criança estiver em tratamento médico, preencha na 
ficha a posologia, o medicamento e horários a ser tomado e informar a 
coordenação pessoalmente junto com a receita médica. 

Segurança: 

Todas as atividades são feitas com supervisão dos monitores, o participante que 
não tiver colete salva-vidas nós emprestamos, para praticidade são utilizados 
rádios de comunicação, os instrutores possuem noções básicas em primeiros 
socorros, contamos com uma escala aproximada de 01 monitor a cada 05 
crianças. 

Protocolo COVID-19: 

1) Utilização obrigatória de máscaras. As crianças devem trazer máscaras 
suficientes para o período de permanência no clube. 
2) Monitoramento diário 3 vezes ao dia, antes das principais refeições, de 
temperatura e sintomas para COVID. 
3) Limpeza e desinfecção de utensílios após a utilização em atividades. 
4) Aumento da frequência e revisão dos procedimentos de limpeza diária em todos 
os ambientes de uso comum. 



5) Redução das dinâmicas com maior contato físico e adequação da quantidade de
pessoas em cada atividade. 
6) Tragam álcool em gel em potinhos pequenos e 3 máscaras reservas. 

Alimentação: 
As crianças terão até três alimentações diárias: Café da manhã, Almoço e Lanche da
Tarde 

 

Pais e Filhos / Sócios: 
Para facilitar o trabalho dos monitores e o bom desempenho do acampamento, os
pais estão convidados a deixarem seus filhos sob nossa supervisão, ou seja, assim que
finalizado o “check in”. 

 
• Se alguma criança desistir do acampamento ou ficar doente, os pais serão contatos
imediatamente. 
Pedimos também para os pais que não façam “visitas” aos filhos durante o
Acampamento, muito menos os retirarem da mesma, sem prévia notificação ao
Coordenador. 
As crianças sócias não estão autorizadas a circularem no clube fora do grupo, nem
fazerem pedidos de lanches e guloseimas, assinando comandas particulares. 

 

Comunicado aos participantes

Com a equipe YCSA, suas férias serão inesquecíveis! Mas para que tudo seja melhor
do que a encomenda sempre é bom lembrar alguns detalhes básicos.... 

 

O que trazer? 
O acampamento é para correr, pular, brincar e se sujar, portanto traga roupa velha
e confortável, deixe as roupas novas e chiques para um passeio com a família! 
Tragam roupas suficientes para o dia. COLOQUE NOME EM TUDO 
Após o acampamento os achados e perdidos estarão disponíveis por duas semanas na
secretaria do clube, passando o prazo os utensílios encontrados serão doados a
instituições de caridade. 

Higiene pessoal (Coloque o nome em tudo) 
Produtos em geral: escova, pasta, shampoo etc. 
Protetor labial; 
Protetor solar; - MUITÍSSIMO IMPORTANTE! 
Repelente; 
Tragam álcool em gel e 3 máscaras reservas; 

Para Velejar: 

Colete salva-vidas (caso tenha), se não tiver nós emprestamos; 
Óculos de sol (com cabo para não perde-lo); 
Agasalho de frio; 
Roupa de neoprene, capa de chuva e/ou lycra, bermuda de tactel; 
Sacos plásticos para roupas sujas e outros para roupa molhada e sapato 


