ORIENTAÇÕES PARA VISITAS AGENDADAS – GRUPOS NÃO ESCOLARES

Prezados Coordenadores,
Em breve sua instituição terá a oportunidade de conhecer o Memorial Minas Gerais Vale ou até quem sabe
revisitá-lo!
Nosso espaço possui a missão de preservar, pesquisar e difundir a memória cultural de Minas Gerais,
apresentando aos visitantes exposições de curta e longa duração amparadas em um conceito museográfico
interativo e contemporâneo.
Em um universo de trinta e uma salas, cenários reais e virtuais criam experiências e sensações que levam o
visitante a uma viagem por séculos de histórias.
Entendemos que Museu é espaço de aprendizagem e conhecimento, encantamento e emoção!
Sejam bem-vindos!!
E para que os objetivos possam ser alcançados e as visitas tenham sentido e significado para todos, seguem
algumas observações e informações:

•

A instituição deve ter intencionalidade ao propor uma visita ao Memorial Minas Gerais Vale. É
fundamental que todos (coordenadores, funcionários, integrantes etc) saibam do que se trata e
participem de forma efetiva do trabalho;

•

É muito importante que os responsáveis pelas visitas conheçam previamente o espaço para
planejamento com os educadores do Memorial Vale, além de poderem ser sensibilizados sobre a
experiência museal como exercício do olhar e ação criadora. Para tal, devem agendar um horário
através do telefone 3343-7317;

•

Procurem dimensionar bem o tempo de deslocamento da instituição até a Praça da Liberdade,
cumprindo-se o horário agendado;

•

Caso haja a necessidade de cancelamento da visita, solicitamos que nos comuniquem tão logo
seja possível, de forma que possamos atender outras instituições que se encontram em lista de
espera;

•

As visitas duram em média 1 hora e 30 minutos. Os visitantes podem lanchar dentro do Memorial
Vale, o que significa um acréscimo de 30 minutos ao tempo de permanência no espaço. Caso
tenham interesse é preciso que verifiquem a disponibilidade no momento do agendamento.
Também é possível lanchar ao ar livre, na Praça Carlos Drummond de Andrade, que fica entre o
Memorial Vale e o Museu das Minas e do Metal;

•

No caso de visitantes menores de 12 anos é preciso que haja 1 adulto para cada 10 crianças;

•
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•

Converse com os grupos sobre atitudes e comportamentos adequados e esperados durante as
visitas ao Memorial, fazendo-os compreender a razão da existência de algumas normas, de forma
que se sintam também responsáveis pela conservação de um patrimônio que é de todos nós;

•

Ao longo da visita o diálogo é desejado e fará toda a diferença na experiência proposta. Vale
observar, comparar, perguntar, trocar impressões, sentimentos etc;

•

É autorizado portar celular, desde que esteja no silencioso e fotografar sem flash. Filmagens não
são autorizadas;

•

Cuidem para que os visitantes não entrem chupando balas, chicletes e/ou comendo outras
guloseimas;

•

Para agilizar a recepção, solicitamos que mochilas, sacolas, bolsas etc sejam deixadas no ônibus;

•

Ao deixarem o Memorial certifiquem-se de que nada está sendo esquecido;

•

Dentro do ônibus, é muito importante que aspectos de segurança e conservação sejam tratados o uso do cinto de segurança, o recolhimento de possíveis resíduos, o uso adequado do banheiro
etc, etc;

•

Visitem o nosso site e tenham mais informações sobre o Memorial, bem como a
programação cultural completa do mês.

Caso tenham dúvidas, por favor, façam contato conosco.
Colocamo-nos à disposição para todos os esclarecimentos necessários.
O importante é garantirmos que as visitas sejam experiências de sucesso para todos!!

Abraços,
Equipe do Educativo Memorial Minas Gerais Vale
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