2012
Serviço Educativo
Momento Itália/Brasil out 11 jun 12

Educativo ROMA- de 7 de fevereiro a 20 de abril

À (Ao) Professora(r) e/ou Responsável pelo agendamento de visitas à ROMA A Vida e os Imperadores.

Prezado/a Colega

Agendamento de Visitas para Grupos Particulares
Antes de agendar, ou após o agendamento de uma visita, leia atentamente as indicações abaixo:

ANTES DE AGENDAR
- Conheça os documentos sobre Visitas Orientadas existentes no site www.masp.art.br / Serviço Educativo/
Atendimento ao Visitante/ Visitas Orientadas, e também e as condições da oferta de Assessoria ao Professor.

PARA AGENDAR
E-mail: agendamento.roma@masp.art.br / Responsável: Fabiana Vilela
ATENÇÃO: grupos com crianças de 5 e 6 anos de idade não devem ser superiores a 15 participantes por horário,
sob condição de recusa de agendamento pelo museu.
- Agende diretamente com o museu, e não através de intermediários seus (agências de turismo pedagógico,
coordenadores ou equivalentes).
- Tenha clareza sobre data e horário de seu interesse para a visita, bem como tenha opções para ela.
- Tenha os dados completos da instituição e das características do seu grupo.
- Tenha garantidos o número de visitantes (com as adesões confirmadas), a idade dos visitantes, a garantia do
transporte (e tudo que ele implica) e as possibilidades reais de ocupar a vaga solicitada (documentos específicos
para grupos públicos e os recursos financeiros para aquisição antecipada de ingressos para grupos privados).

APÓS O AGENDAMENTO
Se você agendou com uma antecedência de 25 dias, ou mais à data da visita:
- Você tem até 15 dias para confirmar sua solicitação, seguindo todos os procedimentos que lhe foram passados.
Se você agendou com uma antecedência de 15 a 20 dias à data da visita:
- Você tem até 10 dias para confirmar sua solicitação, seguindo todos os procedimentos que lhe foram passados.
Se você agendou com uma antecedência de 10 dias à data da visita:
- Você tem até 5 dias para confirmar sua solicitação, seguindo todos os procedimentos que lhe foram passados.
ATENÇÃO:

Após cada um dos prazos mencionados,
não cumpridas as recomendações do museu, sua solicitação
estará automaticamente cancelada, e a sua vaga disponibilizada para outra solicitação.

Informações para Escolas / Grupos Particulares

Terças Feiras: A09h00 / B09h00 / C09h00

VISITA SIMPLES: R$10,00 por visitante
Horários:
A10h45 / B10h45 / C10h45 Duração da visita: 1h30

Quartas Feiras/ Quintas Feiras/ Sextas Feiras: A09h00 / B09h00

A10h45 / B10h45 Duração da visita : 1h30

PARA CONFIRMAR SUA SOLICITAÇÃO DE VISITA
Tome em consideração o tempo que lhe foi conferido
e através de fax ou email, A/C Fabiana Vilela
agendamento.roma@masp.art.br / 0XX 11 3284 0574 :
1º - Envie Ficha de Agendamento preenchida.
2º - Deposite* o valor correspondente à aquisição antecipada de 10 ingressos.
3º-Envie o comprovante de depósito bancário referente à quantidade de 10 ingressos
comprados para cada horário solicitado (alunos e/ou integrantes do grupo) - o depósito do valor dos
ingressos deve ser (R$100,00) rigorosamente observado.
Obs.: Os professores /e/ou responsáveis pelo grupo, e acompanhantes, recebem ingresso de cortesia.
4º- Envie ofício em papel timbrado da instituição, informando: data da visita, horário,
quantidade de alunos, faixa etária, série, os critérios adotados para a formação do grupo
(alunos de uma mesma série ou não) , quantidade de professores, nome da exposição.

DADOS PARA DEPÓSITO
*BANCO: Bradesco Agência: 3381-2 C/C: 36884-9/ FAVORECIDO: MASP
OBS.: Uma vez confirmada a visita, sendo necessário desmarcá-la, é importante
notificar imediatamente para agendamento@masp.art.br as razões do procedimento, com a ciência de que
que os ingressos aquiridos para a reserva do agendamento poderão, no entanto, ser retirados
pela instituição, junto ao MASP, para uso individual de visita ao museu, porém não poderão ser reaproveitados
como crédito antecipado para a remarcação de dia e horários, novos, em caso de uma futura visita ao museu.

QUANTIDADE DE INTEGRANTES PARA CADA HORÁRIO
VISITA SIMPLES: Um mínimo de 10 /ou no máximo uma classe completa.
ATENÇÃO: grupos com crianças de 5 e 6 anos de idade não devem possuir mais de 15 participantes
por horário solicitado , sob condição de não agendamento do grupo pelo museu.

RECOMENDAÇÕES
1º- Ao agendar, solicite documentos úteis para acompanhantes no dia da visita.
2º - No dia da visita, chegue com seu grupo 15 minutos antes do horário agendado.
3º - Traga 01 acompanhante adulto para cada 10 integrantes do grupo.
4º - Recomende o uso de um agasalho, leve, em virtude da temperatura nas salas de exposição.

ATELIÊ DO MASP
Nas visitas à exposição
Roma A vida e os Imperadores
não serão oferecidas atividades complementares de ateliê.
Obrigado pelo seu interesse e atenção. Boa Visita!

