Procedimentos para agendamento e visita de grupos escolares acompanhados por
agências de turismo

Prezado visitante,

O agendamento só poderá ser realizado em nome da escola que irá nos visitar. Dessa forma,
para realizar o agendamento, siga os seguintes procedimentos:

- Antes de realizar o agendamento, tenha em mãos os dados da escola (nome, endereço,
telefone, etc.).
- Consulte nossa agenda de visitas no site para verificar a disponibilidade de datas.
- Faça o cadastro online em nome da escola ou instituição que fará a visita.
- Após fazer o cadastro, efetive o agendamento da(s) visita(s) pelo telefone (11) 2627-9536.
- Durante o agendamento, informe que o grupo virá acompanhado por uma agência e forneça o
nome, o telefone e o endereço da mesma, além do nome da pessoa responsável pelo
agendamento.
Caso haja qualquer modificação nas informações fornecidas durante o processo de
agendamento, estas deverão ser comunicadas diretamente ao setor de agendamento – por
telefone – para que sejam feitas as alterações necessárias.

O eventual cancelamento da visita deve ser comunicado imediatamente ao setor de
agendamento por telefone e por e-mail (agendamento@butantan.gov.br).

Tamanho do grupo
● Número máximo de visitantes por grupo: 45 pessoas (entre alunos e acompanhantes), com
exceção dos grupos infantis (3 a 6 anos), que devem ter, no máximo, 33 pessoas.
 Cada 10 pessoas no grupo infantil deverá ter 01 responsável

Conduta esperada para o dia da visita

Pedimos que as informações abaixo sejam transmitidas a todos os responsáveis envolvidos
(coordenador e monitores da agência e professores e coordenador da escola).

A visita aos museus do parque do Instituto Butantan possui duração de 2h40 e ocorre de forma
coordenada e articulada entre os três museus. Para o maior aproveitamento da atividade
educativa é de extrema importância o cumprimento dos horários programados em cada museu.
Esse cuidado contribui para uma visita de maior qualidade e reforça uma atitude colaborativa
com os demais grupos que chegam no horário previsto para a visita. O deslocamento entre os
museus se dá em espaço aberto, portanto, é recomendável que os alunos utilizem roupas e
sapatos confortáveis, protetor solar, tragam bonés e capas-de-chuva.

