MUSEU BRASILEIRO DO FUTEBOL - MINEIRÃO

Orientações para atendimento de grupos agendados

Agência i7/Mineirão

VALORES
Por entendermos as especificidades de grupos agendados,
praticamos valor diferenciado, sendo R$7,00 por visitante.
*Todos os participantes da visita pagam entrada;
**Não aceitamos pagamentos em cartões de débito ou crédito. O Pagamento deve ser realizado pelo responsável
pelo grupo;

***Não recebemos pagamentos individuais;
****O pagamento poderá ser realizado com cheque da instituição. Não recebemos cheques de pessoa física;
*****Valor praticado exclusivamente para visitas agendadas;
******Até 5 acompanhantes da visita, com vínculo com a instituição visitante, têm entrada gratuita;

*******O ticket fornecido pelo Museu tem validade fiscal. Caso necessite de comprovação do pagamento da
entrada, o mesmo será seu comprovante; Não o distribua aos alunos caso seja necessário comprovação fiscal.

NÚMERO DE VISITANTES POR VISITA
30 visitantes até 9 anos OU
40 visitantes a partir de 9 anos
*É necessário que a instituição traga ao menos 2
acompanhantes. Os acompanhantes não estão
inclusos no número máximo de visitantes,
podendo haver até 5 por visita;

**O número de alunos deve ser respeitado. O
educativo planeja as visitas com antecedência e o
número de participantes é pensado de acordo
com a idade dos alunos e a capacidade dos
espaços a serem visitados;

***As turmas serão divididas em subgrupos, de
acordo com orientação dos educadores do MBF,
necessitando de um acompanhante da instituição
visitante por grupo.

****Os

alunos são responsabilidade dos
acompanhantes da instituição visitante.
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HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
Horário de funcionamento:
Terça a sexta feira: 9h às 17h com permanência até às 18h
Sábados e domingos: 9h às 13h com permanência até às 14h

*O Museu Brasileiro do Futebol e as visitas ao estádio não funcionam em
feriados;
**O Museu Brasileiro do Futebol e as visitas ao estádio funcionam em
horário diferenciado em dias de eventos e feriados.
***As visitas poderão ser canceladas devido à eventos que possam
ocorrer no estádio m até 24h antes da visita.
**** A duração de cada visita é de aproximadamente 1 hora por espaço.

RECOMENDAÇÕES
I - Chegar com 15 a 20 minutos de antecedência;
II - A Pontualidade na chegada ao Museu é fundamental. Os atrasos podem prejudicar seu
grupo e outros visitantes;
III - Caso o atraso seja superior a 15 minutos, o Educativo se reserva o direito de não
realizar a visita;
IV - Não é permitido entrar com mochilas, bolsas e outros no Museu. Portanto, favor
deixar os materiais escolares no ônibus para que não haja atraso na visitação; Não
dispomos de espaço para armazenar os materiais, bolsas, mochilas e afins;
V - As fotografias e filmagens, sem uso do flash, são liberadas. Oriente seu grupo sobre o
uso dos celulares e câmeras, para que aproveitem da melhor forma possível a mediação
com o educador;
VI - Não é permitido fumar;
VII - Todos os alunos devem estar uniformizados;
VIII - Não será fornecido lanche aos alunos;
IX - Não dispomos de área propícia para lanche;
X - Não é permitido consumo de qualquer tipo de alimento ou bebida dentro das
dependências do Museu;
XI - Evite falar ao celular dentro do Museu;
XII - Equipamento acessível para idosos e pessoas com necessidades especiais. Caso o seu
grupo tenha integrantes que necessitem de atenção especial, favor informar com
antecedência, para que os educadores preparem a visita de acordo com a necessidade do
visitante.
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CONTATOS

educativo@estadiomineirao.com.br
3499-4312
3499-3204

Avenida Coronel Oscar Paschoal s/n - portão G2 do Estádio (em frente ao CEU / UFMG)

