AGENDAMENTO DE VISITAS ORIENTADAS
Para preencher, siga o procedimento abaixo:
1.

faça o download do arquivo para o seu computador

2.

insira os dados

3.

salve o arquivo ﬁnal

4.

envie para o email educativo@museudaliturgia.com.br

Obrigado pelo contato.
Será um grande prazer receber você e seu grupo no Museu da Liturgia.
Para conﬁrmar o agendamento da Visita Orientada no horário reservado, é necessário preencher a
Ficha de Agendamento e enviá-la por e-mail para o endereço educativo@museudaliturgia.com.br.
Você tem até uma semana para enviar a ﬁcha. Depois disso, sua reserva perderá a validade. Portanto,
ﬁque atento ao prazo!
Seguem algumas recomendações e dicas para que sua visita seja a mais proveitosa possível. Se tiver
qualquer dúvida, entre em contato conosco por telefone ou e-mail.
Aguardamos você e seu grupo!
Programa Educativo do Museu da Liturgia

Recomendações para planejar sua visita:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Atenção ao número máximo de visitantes por grupo (35, incluindo os acompanhantes). Como o Museu
da Liturgia está situado em um edifício histórico, as salas de exposição são pequenas e acomodam um
número restrito de visitantes.
Lembramos que, para grupos com faixa etária entre 6 e 12 anos, é preciso haver um acompanhante
adulto para cada 10 crianças. Para grupos com faixa etária acima de 12 anos, deve haver um adulto
para cada 15 integrantes.
Para melhor aproveitamento do tempo da visita, recomendamos aos integrantes do grupo que não
tragam mochilas, pastas, bolsas, cadernos, etc.
Recomendamos aos participantes trazer um agasalho leve, pois a temperatura nos ambientes da
exposição é mais baixa do que a temperatura ambiente.
O Museu da Liturgia não dispõe de estacionamento.
Os educadores do Museu da Liturgia são responsáveis pela dinâmica da visita, mas sua colaboração é
muito importante. Por favor, permaneça junto ao grupo durante toda a visita e auxilie os educadores
nas suas solicitações e na manutenção das regras combinadas coletivamente.
Caso necessário, atenda a necessidade daquele integrante do grupo que precisar se ausentar
temporariamente da atividade.
Procure chegar com antecedência, pois em caso de atraso o tempo correspondente será descontado
do tempo previsto para a visita.
Certiﬁque-se de que os acompanhantes do grupo que você está trazendo têm conhecimento das
normas de segurança do Museu da Liturgia, especialmente a proibição de fotografar e ﬁlmar (com ou
sem ﬂash) nos espaços expositivos.

Normas de segurança do Museu da Liturgia
• Falar e movimentar-se com moderação nos espaços expositivos, de forma a evitar risco às obras
expostas e desconforto para outros visitantes;
• Não tocar nas obras e equipamentos das salas expositivas;
• Não ultrapassar sinalizações de segurança para observar as obras;
• Não mascar chicletes, comer ou beber no recinto da exposição;
• Não fotografar ou ﬁlmar, com ou sem ﬂash (apenas os funcionários têm essa permissão para
registro de suas atividades).

FICHA DE AGENDAMENTO - VISITAS ORIENTADAS

DATA DA VISITA: ____/____/____

Dia da semana: ______________

HORÁRIO: ______________

Dados do Grupo:

Nível de Ensino:

Série:

Idade (média):

N.º de acompanhantes adultos:
N.º de visitantes:
No seu grupo há alguma pessoa com deficiência? Se sim, quantos e de que tipo?
O grupo já visitou o Museu da Liturgia? Se sim, quando?
O grupo já visitou outras instituições culturais? Se sim, quais?
Quais as expectativas do grupo em relação à visita ao Museu da Liturgia?

Dados da Instituição / Grupo:

Nome da Instituição / grupo:
E-mail:
Telefone:
Endereço completo (rua, nº, bairro, cidade, CEP, estado e país):

Tipo:

( ) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal ( ) Particular ( ) Beneﬁcente ( ) ONG ( ) Cooperativa
( ) Agência de turismo ( ) Outros - qual?

Dados do Responsável pelo Grupo:

Nome completo:
E-mail:

Telefone de contato:

Função na instituição:

Se professor, de que disciplina?

Como você ﬁcou sabendo do Museu? ( ) Site ( ) E-mail ( ) Amigos / colegas ( ) Pousada ( ) Agência de turismo
( ) outro - qual?
Você já visitou o Museu da Liturgia?
Observações

ENVIAR ESTA FICHA PREENCHIDA PARA O E-MAIL educativo@museudaliturgia.com.br
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