
INFORMAÇÕES PARIS SAINT-GERMAIN ACADEMY CAMP

O Paris Saint-Germain Academy Camp Brasil é um camp oferecido pela escola 
oficial do Paris Saint-Germain no país, e oferece a várias crianças a oportunidade 
de jogar futebol através da metodologia exclusiva do clube da capital francesa.  
 
Tem como principal objetivo desenvolver atletas inteligentes com o ensino voltado para a 
transmissão de ferramentas onde se entenda o jogo. Com isso os atletas aprendem a analisar 
as informações mais importantes e tomar as melhores decisões dentro da filosofia de jogo Paris 
Saint-Germain

A programação, inclui 2 treinos diários com duração aproximada de 2h.

Além de toda a vivência prática em torno do futebol, os 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!!
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Este pacote inclui ainda:

• 6 dias de treinamento com a metodologia do Paris Saint-Germain
• Hospedagem 7 dias e 6 noites, em quartos separados por idade e sexo
• 5 refeições diárias
• Transporte São Paulo – NR – São Paulo
• Kit oficial Paris Saint-Germain Academy (camisa, calção e meião)
• Presença de treinadores da Paris Saint-Germain Academy
• Medalha de Participação no Camp da Paris Saint-Germain Academy
• Certificado de participação no Camp da Paris Saint-Germain Academy
• 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 dos 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 aos seus filhos, 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 bate-
papo 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.



Esperamos você para férias inesquecíveis!

Data: 18 a 24/07/2022

Faixa Etária: 7 a 15 anos

Local: NR Resort Santo Antônio do Pinhal


