condições válidas até junho de 2022

O Parque

A ARCA DO NOAH - Parque de Educação Ambiental é um zoológico criado em 2016 que
tem como foco de seu trabalho a conservação através da educação.
O parque foi desenvolvido para abrigar diferentes espécies de animais domésticos e
silvestres com as mais diversas origens.
Possuimos um espaço de fazenda, com interações diretas com os animais através de alimentos
fornecidos pelo parque, e um espaço destinado aos animais selvagens que, por diversos
motivos, não sobreviveriam livres na natureza, e por isso, precisam de cuidados especiais.
Consideramos a EDUCAÇÃO AMBIENTAL uma FERRAMENTA para a CONSERVAÇÃO.
Funcionamos todos os dias, de 9h às 16h, inclusive nos feriados. Os passeios para grupos
escolares acontecem, preferencialmente, durante a semana, fora dos feriados.
Somos o seu zoológico na Zona Oeste do Rio!
Estamos na Rua dos Fazendeiros, 225 - Guaratiba| RJ

O Passeio

Os Passeios Escolares na Arca do Noah possuem 2 modalidades:
O Passeio de Turno tem duração de 3h e pode acontecer pela manhã (9h às 12h) ou
a tarde (13h às 16h). As crianças passarão por todo o circuito aberto do parque,
a Trilha dos Silvestres, o Corredor dos Tucanos, a Fazendinha e o Viveiro da Sofia,
nosso viveiro de imersão. Podemos separar um horário dentro do cronograma
para o lanche da turma. (lanche não incluso)
Valor:

R$35,00/pagante

O Passeio Integral tem duração de 5h, com início às 10h e término às 15h.
As crianças passarão por todos os espaços do parque, a Fazendinha, a Trilha dos Silvestres,
o Corredor dos Tucanos, Herpetário (salão dos répteis) e outras atrações disponibilizadas
pelo parque. Serão separados 2 horários para lanche e refeição das turmas que já
está incluso no valor do passeio.
Valor:

R$95,00/pagante

PASSEIO

REFEIÇÕES

R$57,00 + R$38,00

O GRUPO

Desejamos que o seu grupo aproveite ao máximo, e para isso, todos precisam
estar atentos aos papeis que desempenham na dinâmica do passeio escolar.
Assim se organizam os grupos nos passeios escolares da Arca do Noah:

Monitor da Arca do Noah:
todo grupo é acompanhado por um de nossos monitores.
Eles estão presentes para guiar o grupo pelo itinerário preestabelecido,
além de passar o conteúdo e intermediar as interações com os animais.

Supervisor da Escola:
pessoa enviada pela escola para acompanhar os alunos.
O responsável pelo grupo, normalmente um professor, vai acompanhar
o grupo durante todo o passeio e garantir sua ordem e unidade,
seguindo as regras do parque.
Alunos:
devem se manter em ordem e seguindo as instruções do monitor e supervisor
para que o passeio aconteça como planejado.

NOSSOS MONITORES ESTÃO AUTORIZADOS A PARALIZAR O PASSEIO CASO O COMPORTAMENTO DO GRUPO
ATRAPALHE O ANDAMENTO DO PASSEIO E/OU OFEREÇA RISCO AOS ANIMAIS QUE VIVEM NO PARQUE.
O MONITOR NÃO ESTÁ AUTORIZADO A SEGUIR COM O PASSEIO NA AUSÊNCIA DO SUPERVISOR DA ESCOLA.
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Quantidade de Supervisores da Escola por Número de Crianças em cada segmento:

SEGMENTO

Nº DE SUPERVISORES X Nº DE ALUNOS

PRÉ-ESCOLA

1 SUPERVISOR PARA 6 ALUNOS

1º AO 5º ANO

1 SUPERVISOR PARA 10 ALUNOS

6º ANO EM DIANTE

1 SUPERVISOR PARA 20 ALUNOS

O passeio do supervisor previsto no grupo é gratuito (a refeição de todos os participantes é paga).
Caso a escola envie mais supervisores do que os previstos, esses serão cobrados como
pagantes comuns, obedecendo os valores da pág. 2.
Acompanhantes de crianças com necessidades especiais não pagam (laudo exigido na bilheteria).
ATENÇÃO!
Entendemos que o Passeio Escolar tem um objetivo pedagógico estabelecido pela escola e,
por conta disso, não permitimos a participação dos responsáveis dos alunos nessa modalidade.
Para agendar o seu passeio livre para grupos, entre em contato pelo atendimento@arcadonoah.com
ou através do nosso telefone (21)98435-7557

EXTRAS

Tem alguma matéria específica que você gostaria de abordar no passeio? Acha que o Salão
dos Répteis, nosso Herpetário, seria uma experiência legal para as crianças? Gostaria de
adicionar alguma atividade diferente no seu passeio?
Na Arca do Noah você consegue adicionar atividades ao passeio para aproveitar ainda mais!
Todas as atividades da nossa Cartilha de Educação Ambiental estão à disposição e podem
ser adicionadas ao seu passeio mediante contratação.

ATIVIDADES
EDUCATIVAS

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA
COMPLEMENTAR OS ASSUNTOS TRATADOS
EM SALA DE AULA.

Espaços fechados como o Túnel do Dilúvio, Herpetário (salão dos répteis) e Caverna da Aurora
também podem ser adicionados ao passeio mediante contratação.
Entre em contato para saber sobre a disponibilidade!
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A Cantina da Duda, o restaurante da Arca do Noah, é a responsável pelo preparo e distribuição
dos lanches e refeições nos passeios de período integral e também pode ser contratada para
facilitar o passeio de turno, reduzindo a necessidade das crianças carregarem as lancheiras
durante o passeio.
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Opções inclusas no Passeio Integral (podem ser contratadas para o Passeio de Turno):
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Opções especiais:

RESERVA

A reserva do seu passeio pode ser feita pelos seguintes canais de atendimento da ARCA DO NOAH.
Telefone e Whatsapp: (21)98435-7557
email: atendimento@arcadonoah.com
Para garantirmos o melhor atendimento, montamos uma equipe específica
para acompanhar o seu grupo. Para isso precisamos dos seguintes dados:

- Nome da Escola:_______________________;
- Responsável pelo Agendamento:_______________________;
- Data do Passeio:______________________;
- Turno do Passeio: Manhã Tarde
Integral
- Nº de Crianças por Segmento:_________________________;
- Nº de Acompanhantes:______________________;
- Lanche/Refeição: Escola
Cantina da Duda
- Opção de Lanche/Refeição:
____________________________________________________
- Atividades Extras:
____________________________________________________
-Observações:
____________________________________________________
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- SOBRE O PAGAMENTO: o pagamento pode ser dividido em até 2 vezes, sendo 50% pago
até o último dia útil anterior ao passeio e 50% pago até o início do passeio,
via transferência, PIX ou dinheiro, na bilheteria do parque.;
- SOBRE A TAXA DE RESERVA: para garantir a data do seu passeio, é necessário o pagamento
da taxa de reserva no valor de R$300,00 (taxa representa uma porcentagem do custo total);
- CANCELAMENTOS E REAGENDAMENTOS: os passeios podem ser cancelados ou reagendados
até o meio dia do último dia útil anterior ao passeio;
- CHUVA E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS: o parque reserva o direito de cancelar os passeios
caso o clima ofereça risco aos visitantes. O contratante fica livre para escolher uma data próxima,
disponível no calendário do parque. O passeio em dias de chuva sofre alterações no itinerário e na
programação geral. Caso o parque não cancele o passeio, fica a cargo do contratante fazer o
contato para reagendamento/cancelamento do mesmo, seguindo as regras de Cancelamento e
Reagendamento acima.
- QUANTITATIVOS E DESISTÊNCIAS: caso haja desistência ou alteração no quantitativo, deve ser
informado ao atendimento do parque até último dia útil anterior ao passeio para reajuste da
segunda parcela.
- DIVERGÊNCIA NO QUANTITATIVO: caso o número de participantes seja maior que o contratado,
será cobrado o valor cheio da modalidade mais qualquer adição feita no passeio (lanche,
atividades, etc).

