
 
 

Release da 5ª Expedição “De Férias No Museu Goeldi” - 2019 

A Associação dos Servidores do Museu Goeldi-ASCON em parceria com o Serviço de 
Educação do Museu Goeldi apresenta a 5ª Expedição “De férias no Museu Goeldi”.  

 
Um pedaço da Amazônia em pleno centro urbano de Belém, é aqui que vai acontecer a 5ª 

Expedição “De férias no Museu Goeldi” e como as férias escolares estão chegando, está na hora de 
aproveitar estes momentos de folga das crianças (6 a 11 anos) e inscrevê-las na 5ª Expedição “De 
férias no Museu Goeldi”! 

 
São quatro dias de muitas descobertas, dinâmicas e brincadeiras e o que é mais legal, suas 

crianças se divertem e ainda aprendem a respeitar e conviver com a natureza amazônica dentro do 
Parque Zoobotânico.  

 
Este ano os anfitriões escolhidos foram duas espécies de aves de rapina moradoras do Parque 

Zoobotânico há muito tempo, são espécies ameaçadas de extinção e que possuem uma importância 
enorme na natureza. 

 
O Urubu Rei (Sarcoramphus papa) dará nome à equipe das crianças de 6 a 8 anos. É 

considerado o Rei dos urubus, pois na natureza são os primeiros a se alimentar entre os urubus e 
apesar de geralmente as pessoas associarem os urubus ao fato deles comerem carniça, são animais que 
têm sua beleza e que cumprem um importante papel na natureza. 

 
O outro anfitrião é o Gavião Real (Harpia harpyja), a maior águia encontrada no Brasil, que 

ocupa o topo da cadeia alimentar e utiliza os recursos da fauna de forma equilibrada. Esta espécie será 
representada pela equipe das crianças de 9 a 11 anos.  

 
 (02 a 05 de julho) e com vagas limitadas, sendo apenas 48 vagas para o público externo e 12 

vagas para Associados da ASCON. 
 
Mas, atenção, a Expedição acontecerá apenas na primeira semana do mês de julho de 2019 

(02 a 05 de julho), com vagas limitadas para o público externo, contabilizando 48 vagas (24 em cada 
faixa etária), as outras 12 vagas são direcionadas para Associados da ASCON, sendo 6 para filhos e 6 
para netos de servidores associados da ASCON, , por isso carimbe logo o passaporte para participar 
desta aventura “animal”! 

 
 Com relação a vagas para participação de PCD’s, estas serão distribuídas absorvendo um 

percentual de no máximo 20% das vagas ofertadas por equipe. 
 
OBS: Este ano contamos com o apoio da EBCardoso –Serviços Terceirizados 
 
 
DADOS DA 5ª EXPEDIÇÃO DE FÉRIAS  
 
 



 
 
Coordenação Administrativa: Raimundo Mario Cruz - Presidente da ASCON/Belém-Associação dos 
Servidores do Museu Goeldi 
 
Coordenação Geral Educativa: Hilma Cristina Maia Guedes- Educadora Ambiental do SEEDU e 
Diretora de Assuntos Educacionais da ASCON/Belém 
 
Coordenação da Equipe Urubu Rei – Camila Quadros (Pedagoga e Mestre em Educação)  
 
Coordenação Educativa Gavião Real – Aryana Menezes (Pedagoga e Especialista em educação 
Inclusiva)  
 
Facilitadores: Educadores e mediadores do SEEDU e ex-colaboradores do Museu (inclui neste grupo: 
servidores, bolsistas, estagiários e mediadores voluntários), parceiros do SEPZO/Fauna. 
 
Podem Participar: crianças entre 6 e 11 anos 
Inscrições: A partir de 18 de junho de 2019. 
Horário: 8h00 as 12h00 e 13h30 as 16h45  
 
Vagas disponíveis: 
 
Público Externo no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais): 48 para público externo, sendo 24 por 
faixa etária.  
Vagas ASCON: 6 vagas com 70 % de desconto para filhos de funcionários associados. 
Vagas ASCON 6 vagas com 50% de desconto - para netos de funcionários associados. 
Total de público: 60 crianças atendidas 
 
Período da Expedição: de 02 a 05 de julho de 2019  
Horário de funcionamento da Expedição: 8h00 as 11h45 
Os responsáveis deverão entregar as crianças aos educadores das 7h20 até as 8h15 e recebê-las das 
11h45 até às 12h15 horas, na Portaria da 9 de janeiro, com nossos educadores.  
 
Equipe Urubu Rei (Sarcoramphus papa): 30 crianças de 6 a 8 anos 
Equipe Gavião Real (Harpia harpyja): 30 crianças de 9 a 11 anos 
 
OBS: Caso a criança já esteja para completar 9 anos, esta será alocada na turma maior. Não serão 
aceitas crianças menores que seis anos, salvo se a mesma já estiver para completar 6 anos (mês de 
julho ou agosto) 
 
Local: Serviço de Educação do Museu Goeldi (SEEDU), Localizado no Parque Zoobotânico do 
Museu Goeldi (Av. Magalhães Barata, 376, São Braz) – Prédio da Biblioteca Clara Maria Galvão. 
 
Documentos necessários: documentação da criança e do responsável legal (cópia da certidão /ou RG 
da criança e do responsável legal), comprovante de residência atualizado (cópia), e o pagamento da 
taxa de participação no valor de 110,00 (em dinheiro – não aceitamos cartões) e preenchimento da 
Ficha de Inscrição e Ficha de saúde. 
 



 
Outras Informações Sobre A 5ª Expedição “De Férias No Museu Goeldi!” – Julho/2019. 
 
O que é? 

Em seu quinto ano de realização, a Associação dos Servidores do Museu Goeldi-ASCON em 
parceria com o Serviço de Educação do Museu Goeldi - SEEDU realiza este programa educativo e de lazer 
para as crianças que vão ficar em Belém na primeira semana de férias escolares no mês de julho de 2019. 

  
Consta de atividades recreativas e de entretenimento, mas, com um diferencial no seu enfoque. 

Aqui a criançada se diverte, faz novas amizades e ao mesmo tempo conhece de forma agradável e interativa 
o conhecimento científico sobre a nossa região, sem falar que terá a oportunidade de visitar os espaços de 
acesso restrito como é o caso da Veterinária.  

 
Durante quatro dias acontecerão atividades diferenciadas como Visitas aos Bastidores do Parque 

Zoobotânico – lá será possível conhecer como é feita a nutrição dos animais, como são cuidados quando 
estão doentes, além de fazer trilhas e vivências com a natureza do Parque, participar de gincanas como 
“Caça ao Tesouro” e “Quem sabe mais na floresta”, da Hora do Conto Amazônico, conhecer as Exposições 
e a Mostra Interativa, na Biblioteca Clara Galvão, sem falar dos curtas de animação, oficinas de resíduos 
recicláveis, atividades de pintura, brincadeiras, dinamização de jogos educativos sobre a região entre outras 
atividades que fazem parte desta programação. 

 
Como aconteceu no ano passado, a ASCON este ano disponibiliza 20% das vagas aos associados, 

sendo 10% para filhos de associados com 70% de desconto e 10% para netos de funcionários que terão 
um desconto de 50% no valor para adquirir o Passaporte da Expedição, ou seja, as vagas são limitadas 
também para este público. 

 
Qual a finalidade? 
 

A Expedição de Férias é uma oportunidade diferenciada de preencher o tempo ocioso das 
crianças por meio de uma recreação organizada, em um espaço ao ar livre e cheio de novidades, o que 
possibilita momentos de socialização com outras crianças, viver novas experiências e ao mesmo tempo 
desenvolver atividades corporais, intelectuais e afetivas neste lugar de memória! 

 
Nossa missão é estimular estas crianças por meio de atividades lúdico-educativas planejadas e 

seguras á desfrutarem o contato com a natureza do Parque Zoobotânico de forma divertida e 
agradável, utilizando os diversos recursos didáticos, metodologias e linguagens disponíveis para aguçar 
a criatividade, a percepção e imaginação e interação de todos, fazendo destes dias momentos de 
aprendizagens significativas aos participantes. 

 
 

Como Funciona, qual a quantidade por grupo e as datas que acontecerão? – Público Externo (48 
vagas) ASCON (12 vagas) 

 
A 5ª Expedição “De Férias no Museu Goeldi!”, é uma Colônia de Férias diferenciada, que 

disponibilizará para 60 crianças (público externo e filhos de associados da ASCON) a oportunidade 
de participarem de atividades lúdicas e vivências no Museu Goeldi.  

 

http://g1.globo.com/pa/para/cidade/belem.html


 
Para isso, é necessário carimbar o passaporte no Serviço de Educação para realizar a inscrição 

dos participantes, mediante pagamento de taxa única no valor de R$110,00 (Cento e dez reais), que 
será revestido para aquisição do kit da Expedição (camisa, crachá e garrafinha pessoal) e custeio do 
material de consumo e permanente que será utilizado durante a semana. 

 
As turmas são divididas em dois grupos por faixa de idade e todas as atividades são 

acompanhadas por mediadores/educadores do Serviço de Educação/SEEDU preparados para 
receber, cuidar e dinamizar as atividades programadas pela Expedição.  

 
  Estão disponíveis apenas 48 vagas para o público externo e 12 para sócios da ASCON e não 
faremos reservas, ou seja, a inscrição será por ordem de chegada ao Serviço de Educação- SEEDU, e 
serão formados dois grupos de 30 crianças em cada equipe. Logo se esgotem as 60 vagas não serão 
abertas novas vagas, e daremos por encerradas as inscrições para a Versão de 2019, e isto será 
cumprido, pois consideramos o número de mediadores disponível o suficiente para atender com 
qualidade, segurança e atenção à quantidade de crianças estabelecida pela coordenação.  

 
Ou seja, a expedição formará dois grupos, com atividades programadas e realizadas em duas 

equipes de trabalho simultâneas e com a programação educativa similar, com pequenas adaptações 
por conta da faixa de idade das crianças (cada equipe possui dois coordenadores/educadores e equipe 
somada em 8 mediadores). 

 
As vagas 12 vagas dos filhos e netos de sócios da ASCON serão atendidos por ordem de 

chegada ao SEEDU do servidor/aposentado associado da ASCON que queira inscrever seu filho 
(70% de desconto) ou neto (50% de desconto). Obrigatoriamente todos deverão no ato da inscrição 
trazer toda a documentação solicitada de seu filho/neto, neste caso também NÃO faremos reservas 
por telefone, e NÃO serão abertas exceções. 
 
Como fazer para participar? (Público externo) 
 

O passaporte de participação nesta “aventura animal” será carimbado no Serviço de Educação 
do Museu Goeldi, mediante preenchimento da ficha de inscrição de na equipe correspondente a 
faixa etária, realizar o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 110,00, e deve trazer consigo 
documentação da criança e do responsável legal (cópia da certidão /ou RG de ambos) comprovante 
de residência, preencher a Ficha de Saúde da criança que deverá será entregue devidamente 
preenchido no ato da inscrição ao profissional responsável do SEEDU. 
 
Como fazer para participar? (Público ASCON) 20% das vagas 
 

Serão disponibilizadas 12 vagas para associados da ASCON, assim distribuídas: 10% das 
vagas (6 vagas) para filhos de servidores associados dentro da faixa etária da expedição (6 a 11 anos) 
com 70% de desconto e os outros 10% das vagas (6 vagas) com 50% de desconto para neto (a) de 
servidor (a) associado (a).  

 
Para a participação da criança na 5ª Expedição via ASCON, segue abaixo os detalhes: 
 

a) Inscrição via ASCON este ano será no mesmo dia do público externo – a partir de 18 de 
junho de 2019 (por ordem de chegada), enquanto houver vagas desta categoria. 



 
b) Cada associado terá direito a uma vaga com desconto. 
c) Caso sobrem vagas, o limite de inscrição é dia 24 de junho, uma vez que este é o prazo limite 

para confecção do KIT Expedição (camisas e passaporte). 
d) Não será em nenhuma hipótese ultrapassado este número de vagas (12, de acordo com a 

distribuição acima citada). 
 

Do que consta o passaporte da 5ª Expedição “De Férias no Museu Goeldi” 
Para começar a brincadeira “animal” cada Kit contém uma camisa, uma garrafinha pessoal e 

um crachá de identificação (passaporte) e no final terão direito a um certificado de participação e 
uma cartilha educativa do Serviço de Educação. 
 

LOCAL: Inscrições abertas a partir do dia 18 de junho de 2019 (terça-feira) no prédio da 
Biblioteca Clara Galvão. 
 

 

 


