PROTOCOLO DE AGENDAMENTO DE VISITAS
Dezembro de 2021

Após um longo período fechado ao público, o Museu Histórico Nacional retoma suas atividades
presenciais após o percentual de vacinados superar os 70% da população do Rio de Janeiro e as
taxas de contaminação terem reduzido.
Seguindo protocolos sanitários de combate à Pandemia de Covid-19 e orientações da FIOCRUZ,
OMS e Ministério da Saúde, as visitas de grupos serão retomadas.
Serão agendadas visitas livres ou mediadas às diversas exposições do museu, bem como visitas
à exposição “Terra à vista e Pé na lua”.
As visitas terão controle de fluxo e um limite de 10 visitantes por educador. Grupos de até 20
pessoas poderão realizar agendamento. No caso de visitas mediadas ao circuito de longa
duração do museu, grupos com mais de 10 pessoas deverão ser divididos em dois horários
(visitas de até 30 minutos).
Deve-se respeitar o distanciamento obrigatório de 1,5m e usar máscaras durante todo o
percurso da visita. Em caso de descumprimento dessas orientações a visita poderá ser
interrompida.
As visitas em grupo poderão ocorrer às quintas feiras, às 10:30 e às 14:00 (limite de dois
grupos por dia) e deverão ser agendadas exclusivamente por e-mail, por meio do endereço:
mhn.educacao@museus.gov.br.
Para confirmação da visita deverão ser informados: o nome do responsável pelo grupo, o
número de visitantes (inclusive acompanhantes), a instituição, um telefone e um endereço
eletrônico para contato. As visitas deverão ser agendadas com antecedência mínima de uma
semana e serão confirmadas em até 24h antes da data do agendamento.
O MHN está funcionando de quinta a sábado, das 10:00 às 16:00, com entrada
franca. Não é preciso a retirada antecipada de ingressos. De acordo com os
protocolos do museu relacionados à Pandemia de C ovid-19, é obrigatório o uso
de máscara em todos os espaços do MHN, assim como a apr esentação do
comprovante de vacinação – de acordo com Decreto da prefeitura do Rio.

