Museu de Arte Sacra dos Jesuítas
Contrato de visitação - Agências de Turismo Cultural
Normas e Procedimentos
Horário de funcionamento do Museu de Arte Sacra dos Jesuítas: terça a domingo das 9h às 17h. Das 12h às 13h o Museu
permanece fechado para horário de almoço.
Horário de funcionamento da bilheteria: Terça a domingo das 9h às 16h45. Sábado e Domingo das 9h às 16h30.
Agendamentos:
 Os horários para agendamento são 9h00, 10h00, 13h00, 14h00, 15h00.
 Os horários agendados devem ser rigorosamente respeitados. Sugerimos que o grupo programe sua chegada com
antecedência de pelo menos 10 minutos do horário marcado. O atraso do grupo acarretará na diminuição do tempo da
visita.
 As agências deverão enviar ao museu uma cópia do contrato realizado entre a empresa e a respectiva escola/grupo.
Monitoria:
 Os grupos serão de no máximo 40 pessoas. Nestes casos, o grupo será dividido em duas turmas que realizarão a visita
simultaneamente;
 A monitoria tem duração máxima de duas horas;
 É obrigatória a permanência dos professores e agentes culturais junto ao grupo. Os professores e agentes culturais serão
responsáveis pela condução e comportamento dos alunos/grupo, durante toda a visita.
 Para a segurança e conservação do acervo não é permitido fotografar, filmar ou tocar nas peças do museu, incluindo as
paredes e painéis.
 Não será permitida a entrada de visitantes com mochilas, sacolas, lancheiras, máquinas fotográficas, filmadoras, bebidas
e alimentos em geral. Pedimos, por gentileza, que tais objetos sejam deixados no ônibus;
 O grupo não deve dispersar-se, falar alto, correr ou utilizar celular dentro das salas do museu.
 A monitoria abrangerá os seguintes espaços: Igreja de N. Srª. do Rosário, claustro, sacristia e residência anexa.
Valores:
● Adulto: R$8,00 (oito reais)
● Estudantes e professores: R$ 4,00 (quatro reais)
● Aposentados, idosos, crianças menores de 7 anos e portadores de necessidades especiais: Isentos
O agendamento só será tido como válido mediante o retorno deste documento assinado, constando do requerente o RG e
dois telefones para contato, além do envio de uma cópia do ofício da escola, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após o
recebimento do contrato.
Nome da Agência:________________________________________________________________________________________
Dia (s) e horário (s) da visita:________________________________________________________________________________
Nome da Instituição: _______________________________________________________________________________________
N° de alunos/pessoas:________________ Série/Faixa etária:________________________ Monitoria solicitada: ( ) Sim / ( ) Não
Nome do responsável pelo agendamento:_______________________________________________________________________
Eu,________________________________________________________, portador do RG: ______________________________,
Tel.:________________________________/______________________________ declaro-me ciente das normas a serem seguidas
para a visitação ao Museu de Arte Sacra dos Jesuítas.

Embu das Artes,_________de__________________de __________

_______________________________________
Assinatura do responsável
Museu de Arte Sacra dos Jesuítas
Largo dos Jesuítas, 67 – Embu das Artes
Tel. 4704-2654 fax: 4704-0675
e-mail: masj@pateodocollegio.com.br
http://www.pateodocollegio.com.br/

