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O Soccer Camp Donas da Rua é o único exclusivo para meninas. Nossa intenção é proporcionar
às atletas um espaço seguro para que elas possam se desenvolver, cada uma no seu ritmo,
aprendendo umas com as outras e construindo um espírito único de coletividade.
Dentro e fora de campo, as atividades do Soccer Camp Donas da Rua visam fomentar nas meninas
habilidades e comportamentos para a vida. Aqui elas descobrem suas potencialidades e criam
confiança e disciplina para serem o que quiserem!
Nessa edição, receberemos as treinadoras norte-americanas da Julie Foudy Sports Leadership
Academy, além de meninas vindas de outras países, enriquecendo o ambiente de aprendizado
que fica ainda mais diverso e multicultural.
A turminha mais famosa do Brasil estará com a gente em toda essa experiência, pois também
acreditamos que as meninas fortes de hoje serão as mulheres incríveis
de amanhã, a exemplo da própria Mônica.Nossas treinadoras são educadoras físicas profissionais
e altamente capacitadas no desenvolvimento educativo e esportivo de meninas.
Para completar, temos junto conosco marcas que acreditam na importância do fomento ao
esporte feminino desde cedo: Nike, ONU Mulheres e US State Department.
A programação, inclui 2 treinos diários com duração aproximada de 2h.
Além de toda a vivência prática em torno do futebol, as acampantes poderão aproveitar o
melhor do NR2. A programação sempre dirigida e supervisionada inclui atividades recreativas,
cooperativas e de aventura - com destaque para a educação ambiental. Tudo isso em uma infra
estrutura que comporta:
• Complexo aquático com piscina aquecida + toboágua 70m;
• Toboágua de 100m com descida em lago natural;
• Lago com caiaques e stand up paddle;

• Tirolesas;
• Ginásios e campos de futebol;
• Estúdio de musica;
• Slackline, parede de escalada e hover board;
• Salão de jogos e MUITO MAIS!!
Este pacote inclui ainda:
• 6 dias de treinamento com a metodologia do Donas da Rua
• Hospedagem 7 dias e 6 noites
• 5 refeições diárias
• Transporte São Paulo – NR – São Paulo
• Kit completo Donas da Rua (Uniforme completo / Mochila / Squeeze / Bottons)
• Presença de treinadoras altamente capacitadas da equipe do Donas da Rua
• Presença de treinadoras norte-americanas da Julie Foudy Sports Leadership Academy
• Medalha de Participação no Camp do Donas da Rua
• Certificado de participação no Camp da Donas da Rua
• Assistência médica 24 horas e seguro de viagem
• Monitores capacitados
• Serviço de lavanderia
Durante toda a temporada uma equipe de psicólogos e pedagogos oferece suporte em questões
relacionadas à adaptação e convivência das acampantes. Nossa equipe de monitoria é treinada
para garantir 24h de animação com muita segurança. A média é de 1 Monitor para cada 7 crianças.
É nossa intenção, proporcionar às suas filhas, um pouco da felicidade que tivemos enquanto
crianças!!!!!
Bate-papo

Para as crianças que vão pela primeira vez ao NR e residem em São Paulo, aconselhamos que seja
feito um “BATE-PAPO” virtual, com um de nossos diretores ou coordenadores. Nele explicaremos
com mais detalhes a rotina do acampamento, além de esclarecer eventuais dúvidas. Esse batepapo é feito totalmente sem compromisso. Acreditamos que ele seja de grande importância para
que a temporada da criança seja um sucesso!
Agende seu horário pela nossa central através dos WhatsApps
(11) 99265-8314 ou (11) 99557-2370 ou (11) 97128-7488.

Data: 04 a 10/07/2022
Faixa Etária: 6 a 14 anos
Local: NR Resort Santo Antônio do Pinhal

Esperamos você para férias inesquecíveis!

