Termo de Compromisso para visitação
O presente Termo de Compromisso tem como objetivo orientar o educador
responsável por escolas e grupos organizados as normas e demais orientações para a
visitação ao M.H.F.P. Monteiro Lobato. As informações apresentadas a seguir devem ser
lidas com atenção.

O agendamento deve ser feito
de terça a sexta-feira das 09:00 às 12:00 hs.
O Museu oferece:








Oferecer a visita gratuita que tem em média 02h30 de duração.
Oferecer a visita monitorada pelas personagens do Sítio do Pica pau Amarelo.
Apresentar uma peça teatral Infantil baseada na obra de Monteiro Lobato.
Fazer a recepção aos visitantes. O monitor aguardará, já ciente dos dados sobre a
escola ou grupo organizado fornecidos durante o agendamento;
Guiar os visitantes nas dependências do Museu durante a visitação.
Dar todas as informações necessárias para o bom andamento da visitação.
Área de 20mil metros quadrados para recreação e piquenique.

Regras para visitação:







Respeitar o horário previamente agendado pela secretaria do Museu para que o
cronograma da visita não seja comprometido.
Ter pelo menos um responsável para cada grupo de 20 (vinte) estudantes,
acompanhando a visitação;
Os participantes das visitas monitoradas devem ingressar no Museu pela portaria
principal, onde deverão se organizar.
Respeitar as instruções dos monitores durante a visitação;
Ter zelo e responsabilidade pelos pertences do Museu.
Preservar o meio ambiente, não poluindo a área verde existente em torno do Museu.

Informações Gerais:










O Museu não se comprometerá pelo atendimento ao número de visitantes excedidos
no total previsto desta confirmação de agendamento.
As personagens estarão à disposição para fotos na parte externa do Museu.
Na parte interna e no Teatro não são permitidas fotos com flash e filmagens.
Em caso de cancelamento pedimos a gentileza de entrar em contato pelo nosso email: agendamento.museulobato@gmail.com, colocando a data cancelada e o
motivo.
As excursões serão aguardadas em até 15 minutos após o horário agendado. Caso
ocorra atraso a visita será realizada de acordo com a disponibilidade, horário e
critério do Museu.
O estacionamento do museu é reservado para funcionários, portanto o(s)
motorista(s) deve(m) procurar estacionar nas proximidades do Museu;
As visitas monitoradas são desenvolvidas nos seguintes dias e horários: de terça á
sexta-feira: das 09:00h ás 12:00h e das 13:30h ás 17:00h;
Não é permitido lanchar no Museu, podendo ser feito um piquenique na área verde
existente. Os lanches deverão ser de forma prática, pois não temos refeitório para a
preparação dos mesmos.
Trabalhe com os estudantes o tipo de comportamento adequado em museus como:
evitar dispersão, respeitar as normas e os monitores, andar com calma e não correr,
usar tom de voz baixo, não tocar nas exposições, etc;

No dia da visita:
 Qualquer problema ou imprevistos que impossibilitem a visita precisam ser
comunicados imediatamente à secretaria do Museu por telefone.

Ficamos gratos por escolher o Museu Monteiro Lobato como espaço educacional.

Boa Visita!
Museu Histórico Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato
Tel: (12) 3625-5062
Av. Monteiro Lobato, s/nº - Chácara do Visconde — Taubaté/SP

