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VISITAS EM GRUPO: INFORMA<;OES UTEIS
Agendamento e marca�ao
Para agendar a visita de grupo contacte-nos com a brevidade possível, de
preferência com, pelo menos, 5 dias úteis de antecedência em relação à
data pretendida.
Escolha o horário e o tempo que quer dedicar à sua visita, bem como a(s)
atividade(s) que pretende explorar com o seu grupo!
A reserva só se torna efetiva a partir do momento em que for enviada a confirmação de reserva
pela nossa equipa. Caso haja necessidade de fazer alguma alteração à confirmação de reserva
esta deverá ser comunicada com a maior antecedência possível.

Preparação da visita
Temos todo o gosto em recebê-lo, mostrar-lhe o Exploratório e ajudá-lo a preparar a sua visita
de grupo! Para agendar a sua visita preparatória entre em contacto connosco, ajudaremos a
preparar o roteiro de exploração de acordo com os objetivos que pretende atingir.
O sucesso de uma visita depende também do envolvimento dos alunos com os espaços que estão
a visitar. Por isso, sugerimos que informe os seus alunos sobre o que vão visitar e quais os
objetivos da visita.

No dia da visita
Os responsáveis pelo grupo deverão apresentar-se na Receção do Exploratório, de preferência
com 1O minutos de antecedência em relação à hora de início da visita, e aguardar pelas
indicações dos nossos colaboradores, que receberão e orientarão o(s) grupo(s).
Apelamos à compreensão para o cumprimento do horário de forma a não condicionar ou
comprometer a visita de outros grupos. A não comparência no horário estabelecido poderá
condicionar a realização da visita, que ficará sujeita à disponibilidade do Exploratório.
Para a dinamização da visita contamos com a colaboração dos responsáveis do grupo, sendo
obrigatório que cada grupo se faça acompanhar por um responsável durante todo o período da
visita. Os responsáveis deverão garantir o normal funcionamento da visita e zelar pelo bom
comportamento e segurança do seu grupo.

Esperamos por si... Ate breve!
Contactos
visitas@exploratorio.pt I 239 703 897
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CO�BAA

PROTEÍNA

·MENU ESCOLA·
· 5€ ·
A Proteína - Cafetaria do Exploratório disponibiliza um menu de almoço para
visitas de grupo (5€/ visitante). Construa o seu menu escolhendo uma opção
de cada: proteína, acompanhamento, bebida e sobremesa.

PROTEÍNA

ACOMPANHAMENTO

Sandes de frango assado

Palitos de cenoura

Barritas de peixe no forno

Batata frita

Hambúrguer vegetariano
Croquetes no forno
Hambúrguer
Cachorro

BEBIDA

SOBREMESA

Água

Fruta sazonal

Sumo

Gelatina

Sandes
de frango
assado

Barritas
de peixe
no forno
Hambúrguer
vegetariano
Croquetes
no forno

Proteína

Data da Visita:

Hambúrguer

Cachorro

Palitos
de cenoura

Batata
frita

Acompanhamento

Água

Sumo

Bebida

Professor responsável / Contacto:

Fruta
sazonal

Gelatina

Sobremesa

proteinacafetaria@gmail.com, 916 781 703 ou 917 085 408

A encomenda e o pagamento deverão ser feitos até 48 horas antes da data da visita, diretamente com a Cafetaria Proteína através dos contactos:

Aluno

Escolas:

Preencha por favor a seguinte tabela com os menus pretendidos pelo seu grupo e envie para a Cafetaria Proteína.

