
Perguntas Frequentes 

 

Como será o horário/programação da ESCOLA DE VERÃO? 

De forma geral, haverá aulas no período da manhã, atividades práticas e turnos de oração 
á tarde e aulas novamente à noite. Procuramos distribuir aulas e atividades de forma 
dinâmica, para haja um bom aproveitamento e não fique cansativo, então o cronogram a 
varia dia a dia. 

Qual o currículo do curso? 

O currículo da Escola de Verão estará abrangendo temas que são alicerces para o FHOP 
e o movimento de oração e inclui matérias com foco em intimidade com Deus, teologia do 
movimento de oração e reuniões de oração, perspectiva eterna, entre outros. 

Como músico ou cantor, receberei aulas práticas? 

Não. O FHOP proporciona um ambiente altamente musical, porém não aplica aulas de 
música. Faremos o possível para que o seu instrumento e voz sejam utilizados e você 
tenha ao menos uma experiência prática em um turno de oração no modelo harpa e taça.  

Posso levar meu instrumento? 

Sim. Instrumentos musicais de fácil transporte e armazenamento são bem-vindos. (Violão, 
guitarra, violino, flauta, caixa de bateria.) Bateristas PRECISAM trazer seus pratos e 
baquetas. Músicos e cantores devem trazer fones de ouvido para utilizar o sistema de 
retorno do FHOP. 

Tem limite de idade para participar da Escola de Verão? 

Não há limite de idade, a Escola de Verão é para jovens e adultos de todas as idades. 
Cremos que a partir do momento em que o adolescente tem consciência para escolher 
participar de uma escola ministerial e desejo de ir mais fundo nos ensinamentos do 
Senhor ele está pronto e é bem-vindo. 

Posso parcelar o pagamento da Escola de Verão? 

Sim, o parcelamento pode ser feito no cartão de crédito e o número de parcelas varia 
conforme a data da inscrição. (a Escola de Verão deve estar completamente paga na data 
do evento). 

Como é o local de hospedagem? 

Nós temos duas casas supervisionadas pela equipe da Escola de Verão, uma para as 
mulheres e outra para os homens. Você ficará hospedado (a) em um quarto com outros 3 
ou 4 estudantes. A distância entre a sua casa de hospedagem e a base missionária (onde 
serão ministradas as aulas) é de +/- 25 minutos de caminhada. 

Há alojamentos no FHOP para casais e crianças? 

Não. Casais que desejam hospedar-se nos alojamentos do FHOP ficarão hospedados em 
casas separadas. Recomendamos que casais façam a inscrição na modalidade 
participante, e visitem a seção “Localização e Hospedagem” em nosso site buscando um 
lugar para se hospedar próximo a nossa base, onde serão ministradas as aulas. Crianças 
não são permitidas nos alojamentos do FHOP, mas podem ser trazidas as aulas da Escola 



de Verão desde que fiquem na companhia dos pais durante todo o dia (não haverá 
programação para crianças). 

Eu chego a Florianópolis alguns dias antes do início da escola. Hospedagem e 
alimentação já estarão disponíveis? Poderei permanecer nos alojamentos depois do 
fim da escola? 

Para acampantes, o check-in acontecerá a partir dás 18:00hrs no dia 04/01/2017 e o 
check-out deve ser realizado até às 18:00hrs do dia 12/01/2017. As hospedagens 
estudantis estarão disponíveis na noite anterior a data de início do curso (04/01 a partir 
das 18:00). Alimentação será por sua conta até a manhã do primeiro dia (05/01/2017). O 
estudante não poderá permanecer nos alojamentos após o fim da escola, pois os mesmos 
estarão sendo preparados para receber os alunos do intensivo de cinco meses do FHOP, 
o Fascinação. Recomendamos que marque suas passagens dentro do prazo check -
in/check-out, na data da Escola de Verão estaremos em alta temporada e Florianópolis é 
uma cidade turística, vagas em hotéis e pousadas nesta época são difíceis de encontrar e 
tem custos elevados. 

Haverá translado do aeroporto até os alojamentos? 

Não ofereceremos serviço de transfer. 

*VALOR DO TÁXI DO AEROPORTO ATÉ A BASE DO FHOP aprox. R$ 45,00 

**VALOR DO TÁXI DO AEROPORTO ATÉ OS ALOJAMENTOS aprox. R$ 50,00 

Poderei passear, ir à praia, shopping, praticar esportes ou participar de outras 
atividades no meu tempo livre? Haverá dia de folga? 

Haverá 1 dia de folga durante a programação da Escola de Verão. Fizemos o possível, em 
relação ao cronograma, para que o tempo dos alunos aqui fosse aproveitado ao máximo, 
desejamos que você receba do Senhor a plenitude do que Ele tem para liberar nesse 
tempo, por esse motivo haverá apenas uma folga. Se você acordar cedo, também tem um 
tempinho antes das aulas da manhã, que serão iniciadas às 9:00hrs. Também haverá 
diariamente um intervalo de 1:30h para o almoço e 1:30h para o jantar.  

Em Florianópolis as tomadas são 110v ou 220v? 

Todas as tomadas na Ilha de Florianópolis são 220v. Para usar seus aparelhos 110v você 
precisará de um transformador com igual equivalência em Watts. 

Terei como lavar roupa? 

Sim, cada alojamento tem uma máquina de lavar, horários e normas para uso serão 
definidos pelos líderes de casa. Produtos para lavar roupas serão de responsabilidade do 
aluno, há supermercado a 10 minutos de caminhada das casas.  

 


