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FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE SERVIÇOS À SEMEIA – VIA E-MAIL/ 
PRESENCIAL 

 

Objeto: Visita Monitorada ao Horto Municipal 

Responsável pelo contato: 

Escola/Entidade: 

Endereço: 

Complemento: Bairro: 

Telefone (celular e/ou fixo): 

E-mail: 

Número total de pessoas (incluindo acompanhantes):  

Faixa etária: Ano Escolar: 

Há pessoas com deficiência? (   ) NÃO   (   ) SIM, qual?      

Período Pretendido: (   ) Manhã – das 8h30 às 11h00      (   ) Tarde – 13h30 às 16h00 

Pausa para o lanche/piquenique? (   ) SIM     (   ) NÃO 

Outras observações:  

Dúvidas sobre o serviço? Consulte a Carta de Serviço Aqui: https://bit.ly/3haQJTP 

 

RECOMENDAÇÕES PARA AS VISITAS MONITORADAS 

• Em visitas com menores de 14 anos, é obrigatório acompanhamento de adulto a 

cada 20 menores. 

• Quantidade superior de 20 pessoas, fica condicionado a disponibilidade de outro 

monitor.  

• Use repelente, filtro solar e roupas leves compridas e sapato fechado para evitar 

ferimentos. Dê preferência a vestimentas nas cores frias e evite roupas na cor 

vermelha (na natureza lembra carniça e pode atrair mais pernilongos e outros 

mosquitos). 

• Evite passar desodorantes e perfumes com cheiros fortes e adocicados (podem 

atrair abelhas). 

• Trazer garrafa/cantil de água. Não distribuímos copos descartáveis. 

• Em caso de chuva, a visita é automaticamente cancelada, pois no local não há 

espaço amplo coberto para acolher todos os visitantes. A equipe de Educação 

Ambiental entrará em contato para reagendamento. 

https://bit.ly/3haQJTP
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• O Horto Municipal possui banheiros e disponibiliza água e geladeira, caso a 

escola/entidade se interesse em realizar piquenique. A opção de pausa para o 

lanche ou piquenique é de responsabilidade da instituição (exemplo: alimentos, 

bebidas não alcóolicas e canecas/copos). 

• A equipe de Educação Ambiental faz o registro fotográfico das atividades para 

divulgação e inclusão nos relatórios. Em imagens com menores de 18 anos, é 

utilizado recurso que impede sua identificação.  

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E RECONHECIMENTO DE RISCOS E NORMAS 

• O visitante é o principal responsável por sua própria segurança, tendo ciência de 
sua condição física e psicológica para praticar as atividades autorizadas no interior 
do Horto/ Nascente Modelo. 

• Áreas naturais apresentam uma série de riscos à vida, pois estão sujeitas a 
eventos ou situações como: terreno irregular, presença de animais peçonhentos, 
plantas urticantes e venenosas, entre outros. 

NÃO É PERMITIDO 

1. Coletar plantas, flores, sementes, parte de animais, minerais, artefatos 
arqueológicos ou históricos; 

2. Provocar estampidos, emitir gritos ou barulhos que possam perturbar a fauna 
silvestre ou interferir na experiência de outros visitantes; 

3. Acender fogueiras ou fumar; 
4. Deixar qualquer tipo de lixo fora da lixeira.  
5. Fazer marcações/pichação de qualquer natureza em elementos naturais ou 

estruturas do local; 
6. Acessar atalhos não autorizados ou áreas interditadas; 
7. Caçar, capturar, molestar ou perseguir os animais locais; 
8. Portar arma branca com mais de 12 cm de lâmina ou de fogo, atiradeiras, 

armadilhas, foices e similares. 

Jahu, _______de _____________________de 20______. 

 

_____________________________________ 

(Assinatura do Requerente) 
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FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE SERVIÇOS À SEMEIA – VIA E-MAIL/ 
PRESENCIAL 

 

Objeto: Vistoria de Ninhos de Abelhas e Vespas 

Responsável pelo contato: 

Escola/Entidade, quando for o caso: 

Endereço: 

Complemento: Bairro: 

Telefone (celular e/ou fixo): 

E-mail: 

Endereço da incidência: 

Complemento: Bairro: 

Informar o tipo de local em que estão 

(beiral, forro, interior do poste, relógio 

de água/luz, galhos de árvores, etc):  

 

Há quanto tempo estão instalados: 

Altura que se encontram: 

Outras observações: 

Dúvidas sobre o serviço? Consulte a Carta de Serviço Aqui: https://bit.ly/3haQJTP 

 

ORIENTAÇÕES 

• Em razão de leis trabalhistas, alguns cenários poderão não ser atendidos por risco 
à saúde do trabalhador, sendo contatado o Corpo de Bombeiros. 

• As abelhas e vespas podem ferroar ao se sentirem molestadas. Os enxames 
viajantes ocorrem quando parte dos insetos abandonam o abrigo e enxameiam 
para outro local pousando para descansar. Normalmente, estes insetos chegam 
voando e zumbindo, gradativamente vão se agrupando em torno da rainha, 
formando uma espécie de bola de insetos. Caso esse local não ofereça abrigo 
contra chuva, sol, vento ou outras condições para a instalação da colmeia, elas irão 
embora. 

• Em caso de reincidência de instalação da colmeia no mesmo lugar, deve-se tomar 
providencias no sentido de eliminar esse abrigo, com, por exemplo, vedar frestas 
ou buracos por onde elas adentraram, remover materiais inservíveis (caixotes, 
móveis, pneus, etc) entre outros. No caso de acidentes procurar uma unidade de 
saúde para vítimas humanas ou serviço veterinário para vítimas animais. 

https://bit.ly/3haQJTP
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MEDIDAS PREVENTIVAS  

• Não jogar nenhum produto sobre o enxame ou colmeia, como álcool, querosene, 
água ou inseticida, porque neste caso elas podem se sentir ameaçadas e picar.  

• Retirar do local ou das proximidades pessoas apavoradas, alérgicas à picada de 
abelhas, crianças e animais. 

• Não bater, ou tocar ou fazer movimentos bruscos e ruidosos próximos à colmeia.  

 

 

Jahu, _______de _____________________de 20______. 

 

 

_____________________________________ 

(Assinatura do Requerente) 

 


