
 
 

Manual do Acampante do Buscapé. 

 

1. Esteja disposto a participar das atividades.  

2. Analisar todas as atividades e programação. 

3. Trabalhamos no acampamento em equipes para gincanas, se forem 

com amigos, aconselhamos colocar um em cada equipe para 

desenvolver novos amigos. 

4. Não traga objetos de valor (celulares, maquinas fotográficas, 

notebook ou roupas caras). 

5. Não traga objetos proibidos (Cigarros, bebida alcoólica, remédios 

sem conhecimento dos pais, material inadequado para adultos). 

6. Não traga super lanternas, facas, ou material perigoso. 

7. Lanternas simples com pilhas boas para os jogos noturnos. 

8. Roupas simples e confortáveis para aproveitamento das atividades. 

9. Coloque identificação em tudo que for possível. 

10. Levar um saco, ou sacola a parte para roupas sujas, pois muitas 

poderão sujar muito de barro. 

11. Para as crianças menores, aconselhamos montar kits diários, por 

exemplo uma troca de roupa dentro de saquinhos de plástico, 

segunda terça quarta quinta.... um para cada dia. 

12. Evite falar com seu pais ao todo momento. 

13. Saudades da família é comum, não tenha vergonha disso.  

14. Importante, se o acampamento não entrar em contato com os pais 

é porque está correndo tudo bem. 

15. Se tiver algum problema no acampamento, quem irá ajuda los é seu 

monitor ou coordenador. 

16. Caso seja necessário entramos em contato com urgência com os 

pais ou responsável do acampante. 

17. Verificar com seus pais os locais de embarque e principalmente o 

desembarque. 

18. No inverno o acampamento a noite é muito frio, providenciar 

cobertores e roupas de frio. 

19. Aconselhamos mandar algum livro para o período de descanso. 



 
20. Teremos alguns produtos para venda do acampamento, 

aconselhamos compra – los pela a loja virtual, caso prefira comprar 

no acampamento, levar pouco dinheiro e após o acampamento 

compre pela loja virtual. 

21. Seguir as regras do acampamento para ter melhor aproveitamento. 

22. Se prepare para as atividades iradas do Buscapé. 


