Regras de visitação
Caro professor,

Para que sua visita à Pinacoteca Benedicto Calixto seja proveitosa
lembramos que:

1. Cada grupo de aproximadamente vinte alunos deverá ser acompanhado por
um professor e pelo monitor da Pinacoteca, o professor será responsável pela
condução e comportamento dos mesmos dentro do espaço da Pinacoteca, e é
dever do professor permanecer junto ao grupo durante todo o tempo da
visitação para que ela possa ser ainda mais proveitosa;

2. A duração da visita educativa é de cerca de 1h00. Os horários agendados
devem ser rigorosamente respeitados, portanto sugerimos que o grupo
programe sua chegada com antecedência de 15 minutos do horário marcado.
O atraso do grupo (contando a utilização dos sanitários) poderá acarretar em
diminuição do tempo da visita;

3. Informamos que a entrada do estacionamento para ônibus é pela Epitácio
Pessoa nº100, na parte do fundo da Pinacoteca;

4. Bolsas, sacolas e mochilas preferencialmente devem ficar acondicionadas
no ônibus para maior conforto e segurança do grupo, no entanto, dispomos de
um móvel na entrada da Pinacoteca que poderá ser utilizado para acondicionálas;

5. Não é permitido consumir alimentos e bebidas de qualquer espécie, inclusive
chicletes e balas no espaço expositivo;

6. Lembramos que na Pinacoteca correr, dispersar-se do grupo, falar alto e
utilizar o celular, são comportamentos inadequados;

7. A captação de imagens em vídeo apenas poderá ser realizada com
autorização prévia do setor de assessoria de imprensa. A captação de imagem
em fotografia no acervo da Pinacoteca será permitida apenas sem a utilização
de flash;

8. Pedimos aos responsáveis que dispensem o grupo de realizarem anotações,
evitando o manuseio de lápis, canetas e pranchetas. Se tal procedimento
realmente for necessário, pedimos que tenham atenção redobrada com o
grupo;

9. Para a segurança e conservação das obras não é permitido tocar nas peças
da Pinacoteca, incluindo as paredes, painéis e colunas deste edifício. Manter a
distância adequada de pelo menos 50 cm das obras, incluindo as bases das
esculturas, permitirá melhor apreciação das mesmas;

10. Pelo mesmo motivo, só poderão ser utilizados bonés com a aba virada para
trás evitando contato com as obras.

11. Sugerimos ao professor que faça algumas orientações ao seu grupo antes
da visitação à Pinacoteca, sobre comportamento em espaço museológico, a
vida do pintor Benedicto Calixto e sobre a própria Pinacoteca, colaborando
desta forma com um preparo prévio dos alunos e contribuindo com um melhor
aproveitamento da visitação;

Pedimos que se transmitam estas informações a todos os responsáveis e
visitantes.

Nós responsáveis pela Ação Educativa da Pinacoteca estamos disponíveis
para quaisquer esclarecimentos sobre os procedimentos da Pinacoteca e de
seu acervo artístico.

Dúvidas, entrar em contato com:

bcalixto@uol.com.br
bcalixto2@uol.com.br
Ou pelo tel. (13) 3288-2260
Lembrando que é possível conferir nossa programação através do site:

www.pinacotecadesantos.org.br
Conte conosco e boa visita!

