Formulário para Marcação de Visita Guiada
(escolas ou grupos)

Nome da Escola ou Instituição: ________________________________________________
Morada: __________________________________________________________________
NIF: _____________________________________________________________________

Nome do responsável pela marcação: __________________________________________
Telefone: ________________ Fax: _________________ Tlm (resp.): ________________
e-mail: ___________________________________________

Local, data: _________________________, __ / __ / ____


Para: Jardim Botânico da Ajuda
Fax: 213 622 503

e-mail: botanicoajuda@isa.utl.pt

Assunto: Pedido de Visita Guiada

Vimos por este meio solicitar a realização de visita guiada com o tema _________________
___________________________________________ no dia ___/ ___/ ____ às ___ h ___ .

Número total de alunos: ________ Ano de escolaridade: _______________
Idades: _____________ Número de acompanhantes (professores e auxiliares): __________

Informamos que será convocado um guia para cada grupo de 20 crianças aproximadamente.
O pagamento pode ser efectuado em numerário ou em cheque à ordem do Instituto Superior
de Agronomia, no dia da visita no Secretariado do Jardim Botânico da Ajuda.
A visita só se encontrará formalmente marcada após recepção, por escrito, de uma
confirmação por parte do Secretariado do Jardim Botânico da Ajuda.
A leitura das Normas do Jardim Botânico da Ajuda é indispensável (poderá
encontra-las em www.jardimbotanicodajuda.com).

Normas de marcação de Visitas Guiadas

Aceitam-se marcações de visitas guiadas todos os dias, com excepção dos dias 25 de
Dezembro e 1 de Janeiro.

Horário das visitas - Das 10h00 às 16h00
Os pedidos devem ser feitos com a antecedência mínima de 5 dias úteis.
A visita só se encontrará formalmente marcada após recepção, por escrito, de uma
confirmação por parte do Secretariado do Jardim Botânico da Ajuda.
Todas as visitas ou oficinas, têm a duração total de 1h30.
As visitas têm o custo de 50 euros *
As oficinas têm o custo de 60 euros *
* por cada grupo de 20 alunos.
As reservas devem ser enviadas por fax. 213 622 503
ou por correio electrónico botanicoajuda@isa.utl.pt
O JBA enviará sempre uma confirmação; esta deverá ser apresentada na portaria, no dia da
visita. No mesmo dia o pagamento será efectuado no Secretariado do JBA.
Os cancelamentos deverão ser comunicados com pelo menos 48 horas de
antecedência; se tal não acontecer, a visita será facturada.
Grupos
É imprescindível um professor acompanhante por cada grupo de:
10 alunos para o Pré-escolar,
de 15 alunos para o Ensino Básico
e de 20 alunos para o Ensino Secundário.

Qualquer dúvida por favor contactar o Jardim Botânico da Ajuda,
através do telefone 213 622 503 ou e-mail botanicoajuda@isa.utl.pt

