Definição

Pista de Desafios

Passeio de um dia realizado por escolas, no Centro de Eventos Palavra da Vida Sul.
A programação é dirigida pela equipe PV-Sul e pode variar de acordo com as
necessidades e interesses de cada grupo.

Circuito construído de troncos, cabos e cordas que mobiliza e estimula o grupo a
trabalhar em equipe. Cada elemento do circuito representa um desafio que deve
ser vencido em conjunto. Esta pista está disponível apenas, para: alunos do Ensino
Médio, Professores e Grupos de Empresas.

Propósitos do Day Camp PV-Sul
As atividades do programa têm por objetivo, que os seus participantes:
01. Conheçam os seus limites individuais.
02. Aprendam a valorizar as diferenças interpessoais dentro do grupo.
03. Desenvolvam as suas habilidades pessoais.
04. Estabeleçam valores cristãos que direcionarão suas vidas.
05. Tornem-se melhores cidadãos em suas comunidades.

O que trazer:
Roupas esportivas / toalha
Para o Rale-Duro (trilha): roupas e calçados resistentes ou velhos
Para banho na cachoeira: usarão a roupa do Rale-Duro ou bermuda, camiseta
escura e meias.
Material de higiene pessoal
Aventura: Calça/bermuda; camiseta e calçado fechado
Um saco plástico para colocar as roupas sujas ou molhadas
Repelente contra mosquitos e protetor solar

Aventura
Trilha ou Rale-Duro; Cabo Aéreo; Empilha Caixas; Duelo Aéreo; Arborismo –
atividades sujeitas às condições do tempo. Somente DUAS atividades serão
realizadas durante o evento.

PVerde
É um projeto de educação ao ar livre, que busca estimular, nos estudantes, o
aprofundamento de questões envolvendo as ciências de Ecologia e Biologia,
levando ao conhecimento, admiração e conservação da natureza. São 25
temas agrupados em 10 linhas temáticas. No dia podemos realizar um tema
(número limitado de alunos).

Rale-Duro
Circuito de obstáculos, percorrido pelos alunos dentro e fora da mata. A atividade
visa à cooperação mútua. Alguns dos obstáculos são: caminhada dentro do rio;
paredão de troncos; pântano; falsa baiana; ponte de cordas; etc.

Banho de Cachoeira
A mesma possui duas piscinas naturais rasas e uma ducha. O banho é
supervisionado por monitores e as instruções são dadas antes do deslocamento
para o local.

Atividades por Interesse:
Cama – Elástica
Futebol 7
Futebol 5 de areia
Vôlei (quadra e areia)
Basquete
Ping-pong
Duelo de Cotonetes
Futebol de Salão (Ginásio)

Lancheria
Temos no Centro de Eventos uma lancheria onde servimos refrigerantes, sucos,
águas, chocolates, salgados, lanches, sorvetes, biscoitos...
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