
 

SOLICITAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO REFERENTE À AULA DE CAMPO 

SOLICITAÇÃO 
 

Venho, por meio deste, solicitar à Sra. Marianne Góes, Diretora Geral da Estação Cabo Branco 

visita de um grupo de _____ pessoas da instituição ______________________________________________________ para o 

núcleo __________________________________ no dia _____/

todas as normas contidas no Termo de Compromisso

comunicar com pelo menos 24 horas de antecedência.

 
TERMO DE COMPROMISSO 

O presente termo de compromisso tem como objetivo principal orientar as escolas ou grupos organizados no agendamento, 
planejamento e realização das aulas de campo 

1. Organização da aula de campo  
• A aula de campo deve ser orientada previamente pel

deles evitando dispersão em relação aos objetivos edu
 

2. Horários 
• As aulas de campo serão realizadas nos seguintes horários: Terça à sexta
• Não agendamos grupos em feriados e finais de semana
 

3. Quantidade de visitantes  
• A composição dos grupos deve observar o limite de 50 ou 60 membros 

atividade agendada. 
 

4. Na data agendada 
• O horário do agendamento deve ser cumprido rigorosamente. O atraso implicará na redução do tempo das atividades 

contidas no planejamento da visita. 
• O grupo será considerado ausente, após 3
• Imprevistos no dia da visita devem ser comunicados ao Setor de Gestão Educacional nos fones: (83)3214

8270/8828-8222 
 

5. Normas da aula de campo 
• Não é permitida a entrada de alimentos e/ou bebidas nos espaços expositivos d
• É permitida a entrada com cadernos, pastas ou blocos para anotações, canetas ou lápis.
• Os celulares devem permanecer no silencioso durante a visita;
• É permitida a utilização de máquinas fotográficas (salvo quando avisado anteriormente de algum impe
• É dever do educador ou responsável pelo grupo, manter a disciplina e inibir qualquer comportamento inadequado 

parte dos alunos. 
• A escola será responsabilizada por atos de desordem, provocados por seus integrantes.
• Os alunos devem estar devidamente uniformizados ou com um crachá que os identifique.

 
 
João Pessoa, _____/______/________
 
 

__________________________________________________

 

TERMO DE COMPROMISSO REFERENTE À AULA DE CAMPO 

Sra. Marianne Góes, Diretora Geral da Estação Cabo Branco 

visita de um grupo de _____ pessoas da instituição ______________________________________________________ para o 

núcleo __________________________________ no dia _____/______/________, às ___________h. Comprometo

Termo de Compromisso abaixo, por ocasião da aula de campo e em caso de desistência 

comunicar com pelo menos 24 horas de antecedência. 

mo de compromisso tem como objetivo principal orientar as escolas ou grupos organizados no agendamento, 
planejamento e realização das aulas de campo na Estação Cabo Branco – Ciência Cultura e Artes.

ientada previamente pelo educador ou responsável pelo grupo, em relação ao que se espera 
deles evitando dispersão em relação aos objetivos educacionais da visitação. 

As aulas de campo serão realizadas nos seguintes horários: Terça à sexta-feira, às 9:30h, 14h, 15:30h e 19h.
Não agendamos grupos em feriados e finais de semana 

A composição dos grupos deve observar o limite de 50 ou 60 membros (alunos e professores), de acordo com a 

ser cumprido rigorosamente. O atraso implicará na redução do tempo das atividades 
 

nte, após 30min de atraso. 
Imprevistos no dia da visita devem ser comunicados ao Setor de Gestão Educacional nos fones: (83)3214

Não é permitida a entrada de alimentos e/ou bebidas nos espaços expositivos da casa  
É permitida a entrada com cadernos, pastas ou blocos para anotações, canetas ou lápis. 
Os celulares devem permanecer no silencioso durante a visita; 
É permitida a utilização de máquinas fotográficas (salvo quando avisado anteriormente de algum impe
É dever do educador ou responsável pelo grupo, manter a disciplina e inibir qualquer comportamento inadequado 

A escola será responsabilizada por atos de desordem, provocados por seus integrantes. 
ente uniformizados ou com um crachá que os identifique. 

João Pessoa, _____/______/________ 

__________________________________________________
EDUCADOR RESPONSÁVEL 

TERMO DE COMPROMISSO REFERENTE À AULA DE CAMPO  

Sra. Marianne Góes, Diretora Geral da Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes a 

visita de um grupo de _____ pessoas da instituição ______________________________________________________ para o 

______/________, às ___________h. Comprometo-me a cumprir 

abaixo, por ocasião da aula de campo e em caso de desistência 

mo de compromisso tem como objetivo principal orientar as escolas ou grupos organizados no agendamento, 
Ciência Cultura e Artes. 

rupo, em relação ao que se espera 

feira, às 9:30h, 14h, 15:30h e 19h. 

(alunos e professores), de acordo com a 

ser cumprido rigorosamente. O atraso implicará na redução do tempo das atividades 

Imprevistos no dia da visita devem ser comunicados ao Setor de Gestão Educacional nos fones: (83)3214-8303/3214-

 

É permitida a utilização de máquinas fotográficas (salvo quando avisado anteriormente de algum impedimento) 
É dever do educador ou responsável pelo grupo, manter a disciplina e inibir qualquer comportamento inadequado por 

 

__________________________________________________ 


