
ESPAÇO CIÊNCIA – Convento das Maltezas, Estremoz
Terça-feira a Domingo das 10:00 às 18:00 horas

Encerra às segundas-feiras e feriados
www.estremoz.cienciaviva.pt / e-mail: ccvestremoz@uevora.pt

Regulamento de Visitas ao Centro Ciência Viva de Estremoz
1. Os monitores do Centro Ciência Viva de Estremoz não são apenas vigilantes, são 

profissionais em Geologia, com funções de acompanhamento e apoio durante a 
visita.

2. No caso das visitas de escolas, os adultos acompanhantes são responsáveis pelo 
comportamento do grupo dentro do Centro. Em caso de mau comportamento de um 
ou vários elementos do grupo estes serão convidados a deixar o espaço onde se 
encontram.

3. Durante a visita, a passagem de um piso/sala para outro deve ser efetuada em grupo 
e é coordenada pelos monitores do Centro. Os elementos do grupo devem estar 
sempre acompanhados pelos seus responsáveis.

4. Não é permitido comer e/ou beber nas salas de exposição e durante as atividades.

5. Nas visitas de grupos escolares, todos os equipamentos electrónicos (telemóveis, 
leitores de MP3 e CD) têm de ser entregues ao professor responsável pelo grupo, ao 
qual será facultada pelo Centro uma bolsa própria para o efeito.

6. Durante a visita de campo (visita na pedreira) é obrigatório respeitar todas as regras 
de comportamento/segurança expostas pelo monitor que acompanha o respectivo 
grupo.

7. Durante esta visita os professores que acompanham os grupos são responsáveis 
pelo seu comportamento e qualquer atitude negativa que interfira na laboração da 
equipa que se encontra na pedreira será da responsabilidade desses mesmos 
professores.

Ao marcar a sua visita deve ter em conta que:
1. Ao ser feita a marcação, está a reservar para o seu grupo um determinado horário de 

visita, que deverá ser rigorosamente respeitado.

2. A não comparência do grupo à hora marcada pode implicar a anulação total ou 
parcial (redução do tempo) da visita, de forma a evitar que a visita de um grupo se 
sobreponha à do grupo seguinte.

3. Se o atraso ultrapassar o tempo útil de visita, o grupo só poderá entrar se houver 
disponibilidade do Centro.


