
COLÔNIA DE FÉRIAS NO MAST - 2020 

Pequeno Manual para pais, responsáveis e crianças 

Este manual é destinado aos pais, responsáveis e crianças participantes da Colônia de Férias MAST, oferecida pelo 
Museu de Astronomia e Ciências Afins, entre os dias 28 e 31 de janeiro de 2020. O objetivo deste material é orientar 
e estabelecer direitos e responsabilidades de todos os participantes da Colônia de Férias MAST.  

 

Regras da Colônia de Férias do MAST 

1- Sobre as atividades propostas, os profissionais e funcionários envolvidos 

 A Colônia de Férias MAST apresenta uma programação lúdica e gratuita voltada para o público de 07 a 12 anos. 
Tem  como principal objetivo o desenvolvimento das crianças, que se pauta na experiência adquirida no contato 
com diversas linguagens artísticas e expressões culturais, além de buscar promover uma atividade de lazer que 
possui como base o respeito e a tolerância as diferenças. 

 O Núcleo de Publico, em parceria com a Coordenação de Educação, são responsáveis pela realização, produção e 
organização de toda a programação oferecida; 

 Todos os mediadores e colaboradores envolvidos nas atividades são qualificados para o desenvolvimento das 
mesmas; 

 Todas as atividades serão realizadas sob a supervisão e orientação de no mínimo um mediador responsável; 

 Nossa atividades serão oferecidas por profissionais do MAST e das seguintes instituições convidadas: Museu 
Nacional, Observatório Nacional, Rio Orientação, e RJR Produções. 

2- Horários, frequência, conduta e orientações 

 A Colônia de Férias MAST acontecerá entre os dias 28 (terça-feira) e 31 de janeiro (sexta-feira), no MAST - 
Museu de Astronomia e Ciências Afins, localizado na Rua General Bruce, 586 - São Cristóvão/RJ.  Telefone 3514-
5229 

 Horários: Manhã - das 09:00 às 12:00 e Tarde - das 14:00 às 17:00; 
 HORÁRIO DE CHEGADA: MANHÃ: 08:30 E TARDE: 13:30 - É imprescindível pontualidade para não comprometer 

os horários da atividades. 
 A inscrição da criança devera ser realizada apenas em um dos turnos informados; 
 A ausência em qualquer um dos dias implica necessariamente na não obtenção do certificado do projeto; 
 É necessário o compromisso com assiduidade e horário ao longo de todos os dias da colônia; 
 É obrigatória a utilização do crachá que será fornecido ao longo de toda programação. O crachá é gratuito e será 

entregue no primeiro dia de colônia, onde estará escrito o nome da criança, idade, turno e observações 
necessárias; 

 As roupas utilizadas devem ser leves e confortáveis, de modo a possibilitar a prática de atividades físicas. 
 Recomenda-se que cada criança traga uma garrafinha ou caneca para água (identificadas), protetor solar e 

boné; 
 Não forneceremos lanches para os participantes, mas teremos intervalo para isso. A criança poderá trazer seu 

próprio lanche em embalagens identificadas com nome. Nossa lanchonete estará funcionando normalmente. 
 Os pais e responsáveis terão completa responsabilidade quanto a locomoção das crianças participantes.  
 As crianças somente sairão das dependências do museu sob responsabilidade dos responsáveis citados na ficha 

de inscrição, ou com as pessoas autorizadas na mesma ficha. Pessoas que não estejam assinalados na ficha de 
inscrição, só poderão buscar a criança mediante a apresentação de uma autorização escrita de próprio punho e 
assinada pelos responsáveis juntamente ao documento de identidade. 

 Todo o material trazido pelas crianças será de uso e responsabilidade exclusivos dos mesmos. Sugerimos que 
estejam identificados; 

 O patrimônio do Museu de Astronomia e Ciências Afins deve ser preservado. Qualquer dano implicará em uma 
restituição/conserto do mesmo pelo responsável da criança. 

 Os responsáveis que optarem por aguardar o término das atividades nas dependências do museu, podem realizar 
visita às exposições ou aguardarem em espaço destinado para isso.  

 O MAST irá disponibilizar um armário com chave para guarda dos pertence dos participantes. As chaves serão 
identificadas e ficarão em poder da recepcionista do Centro de Visitantes. 

Os casos omissos não previstos neste manual serão tratados diretamente com o Núcleo de Público do Museu de 
Astronomia e Ciências Afins. 


