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PROJETO HERDEITOS DO FUTURO 

 
REGRAS DE VISITAÇÃO NA ETE RIBEIRÃO PRETO  

 
 

Caro solicitante/responsável/professor, fica sob sua responsabilidade a leitura destas 
orientações, bem como a transmissão a todos os alunos/visitantes (menores de idade ou 
não) e o cumprimento: 

 
Faz-se necessário o cumprimento das seguintes regras por todos os componenete do grupo 
de visitantes: 

 
▪ Trajar calças ou bermudas; 

 
▪ Usar tênis ou outro sapato baixo fechado (proibido o uso de chinelos, papetes, crocs ou 

similares, principalmente sapatos com salto); 
 

▪ Acompanhar o monitor da visita, respeitando e obedecendo sempre as instruções e 
orientações por ele transmitidas; 
 

▪ Não ultrapassar áreas restritas aos colaboradores/contratados da AMBIENT ou 
apoiar-se em parapeitos, muros e/ou grades; 
 

▪ Não portar nem utilizar câmeras fotográficas e/ou filmadoras, celulares e aparelhos 
eletrônicos; 
 

▪ Não portar ou ingerir comidas e/ou bebidas (inclusive chicletes e balas) durante a visita; 
▪ Zelar pela manutenção da limpeza e conservação da área da ETE, bem como do ônibus 

fornecido pela AMBIENT para transporte do visitante; 
 

▪ Respeitar e obedecer às instruções e orientações transmitidas pelo motorista com 
relação a comportamento e segurança no ônibus fornecido pela AMBIENT para transporte 
do visitante; 
 

▪ Durante o trajeto do ônibus fornecido pela AMBIENT permanecer sentado, 
UTILIZANDO O CINTO DE SEGURANÇA, não colocar os braços e/ou cabeça para fora 
do veículo; não consumir alimentos e/ou bebidas, bem como recolher eventual lixo 
deixado a bordo; 
 

▪ A visita é totalmente gratuita, incluindo transporte e lanche. Nenhum valor é cobrado 
da instituição de ensino nem dos alunos. 
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É DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO: 
 

▪ Dar ciência por escrito aos alunos e seus responsáveis legais a respeito do local, data e 
horário da visita, bem como suas regras e orientações, mencionadas neste comunicado, 
preparando-os para respeitar as instalações da E.T.E., os demais visitantes e os 
monitores da visita; 

 
▪ Termo de Autorização de Uso de Imagem, bem como as Regras para Visita à E.T.E. 

Ribeirão Preto, estarão disponíveis exclusivamente para download no site 
(http://www.ambient.com.br/pt- br/pagina/como-participar/). Os documentos devem 
ser preenchidos em todos os campos e assinado pelo responsável legal. É 
responsabilidade da instituição de ensino a conferência e encaminhamento destes à 
Ambient pelo e-mail herdeirosdofuturo@ambient.com.br em até 03 dias, após o 
agendamento da visita pelo telefone (16) 3962-8100. Este é um quesito obrigatório para 
a participação. Importante: um formulário por aluno e professor, de todas as turmas 
que participarem no ano de 2020.Caso a documentação não seja enviada no prazo 
estabelecido, o agendamento será automaticamente cancelado; 

 
▪ Caso a lista não seja enviada ou os nomes constantes não coincida com as autorizações 

de uso de imagem assinadas pelos responsáveis, as fotos não serão disponibilizadas 
nem divulgadas; 

 
▪ Enviar responsáveis (professores, inspetores, pais, etc.) para acompanhar a visita, sendo 

necessário, no mínimo 1 (um) responsável para cada 15 (quinze) alunos. Os responsáveis 
deverão acompanhar toda a visita e contribuir ativamente para a disciplina dos alunos; 

 
▪ Orientar os alunos para que não danifiquem as instalações da ETE e/ou o ônibus 

fornecido pela empresa, responsabilizando a instituição por qualquer dano causado 
por seus alunos, responsáveis e/ou prepostos; 

 
▪ Preparar os alunos para a visita informando-lhes o propósito, o tipo de trabalho 

desenvolvido pela AMBIENT e o aprendizado esperado, de modo que a visita seja mais 
proveitosa e participativa; 

 
▪ horário de chegada do ônibus na instituição de ensino será às 08h no período da manhã 

para início da visita na E.T.E. às 8h30. No período da tarde o ônibus chegará às14h para 
início da visita na E.T.E. às 14h30. Pedimos que preparem os alunos para que não haja 
atraso; 

 
▪ Durante o trajeto no ônibus fornecido pela AMBIENT, zelar para que os alunos 

permaneçam sentados, sendo PROIBIDO colocar os braços e/ou cabeça para fora do 
veículo, consumir alimentos e/ou bebidas; 

 
▪ Recolher eventual lixo deixado a bordo; 

http://www.ambient.com.br/pt-br/pagina/como-participar/
http://www.ambient.com.br/pt-br/pagina/como-participar/
mailto:e-mailherdeirosdofuturo@ambient.com.br
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▪ Caso essas regras não sejam respeitadas, a instituição e os respectivos visitantes 
perderão o direito à utilização do ônibus e à visita na E.T.E.; 

 
▪ É de responsabilidade do(s) professor(es) e inspetor(es), informar aos alunos da 

obrigatoriedade quanto ao uso do cinto de segurança. 

 

A AMBIENT informa que: 

▪ A idade mínima permitida para visita é de 7 anos; 
▪ A quantidade mínima de alunos é de 20 (vinte) alunos e a máxima permitida por visita 

é de 44 (quarenta e quatro) pessoas, considerando alunos e professores/responsáveis. 
Alunos cadeirantes deverão ser acompanhados por um responsável maior de 18 anos, 
que ficará incumbido de auxiliar o discente durante toda a visitação. A lista com o nome 
dos alunos visitantes deverá ser enviada juntamente com a autorização abaixo; 
 

▪ Não serão recebidos grupos sem responsáveis e/ou que não tenham agendado 
previamente; 

 
▪ O ônibus fornecido pela AMBIENT é somente para transporte dentro do PERÍMETRO 

URBANO de Ribeirão Preto. Não é permitido guardar pertences no ônibus durante a 
visita, razão pela qual em nenhuma hipótese a AMBIENT será responsável por quaisquer 
pertences dos visitantes (deixados no ônibus ou nas dependências da ETE); 
 

▪ Por oferecer transporte gratuito, não será permitida a entrada de outro ônibus senão o 
contratado pela AMBIENT (exceto para instituição de outro município); 

 
▪ Não existem lanchonetes ou restaurantes nas dependências da ETE; 
 
▪ O monitor poderá suspender a visitação, encerrá-la antecipadamente ou excluir 

qualquer visitante/aluno e/ou responsável do passeio e de próximas visitas, na hipótese 
de não cumprimento das regras e orientações contidas neste comunicado e/ou 
transmitidas durante a visitação. 

 
▪ A visita é totalmente gratuita, incluindo transporte e lanche. Nenhum valor é cobrado 

da instituição de ensino nem dos alunos; 
 
▪ A leitura, preenchimento, assinatura e devolução deste documento é OBRIGATÓRIA, e 

deverá ser efetuada através do e-mail herdeirosdofuturo@ambient.com.br sendo que 
o documento original deve ser entregue ao monitor da Ambient na chegada à ETE 
Ribeirão no dia da visita. 
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▪ As regras contidas neste comunicado são válidas para as turmas desta instituição 
abaixo identificada: 

 

Nome da Instituição:  

Endereço:                      Bairro:  

Cidade:                                                    Telefone: Celular: 

Nome légivel do Responsável:  

E-mail:                                                                                  Celular: 

 

Data de Agendamento:         /       / Série: (    )  Manhã     (   ) Tarde 

Data de Agendamento:         /       / Série: (    )  Manhã     (   ) Tarde 

Data de Agendamento:         /       / Série: (    )  Manhã     (   ) Tarde 

 
 
 

DE ACORDO 

Declaro estar ciente e de acordo com a íntegra deste Comunicado. 

Assinatura do responsável pelo grupo:  

 

OBS: RUBRICAR TODAS AS PÁGINAS DESSE TERMO.  
 
 
 
 
 

 


