SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
TERMO DE COMPROMISSO PARA ROTEIRO CAMINHOS DA ÁGUA
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) estabelece o presente termo
de compromisso para a realização do roteiro educativo Caminhos da Água, a ser realizado
pelo núcleo de Educação Ambiental da autarquia. Desse modo, solicita que os
participantes da atividade tenham pleno conhecimento do que segue:
OBJETIVO DO ROTEIRO
Apresentar aos participantes como ocorrem os processos de tratamento de água e
esgoto em Caxias do Sul e demonstrar a importância da preservação do meio ambiente.
IDADE MÍNIMA DOS PARTICIPANTES
Por questões de segurança, serão realizados roteiros apenas com participantes com idade
igual ou superior à do 4º ano do Ensino Fundamental.
Não serão realizados roteiros com participantes abaixo dessa faixa etária.
HORÁRIOS DO ROTEIRO
Turno da manhã:
- Início: 8h30
- Término: 11h
Turno da tarde:
- Início: 13h30
- Término: 16h
LOCAL DE INÍCIO DO ROTEIRO
O roteiro sempre terá início na sede administrativa do Samae, na rua Pinheiro Machado,
1615, Centro.
TRANSPORTE
A escola ou grupo de estudo é totalmente responsável pelo transporte dos participantes
do roteiro, incluindo no mínimo 02 (dois) estagiários da equipe de Educação Ambiental
do Samae.
A escola ou grupo de estudo é totalmente responsável pela segurança do transporte,
observando as normas e a legislação de trânsito vigentes.
O Samae não fornecerá transporte para os participantes do roteiro.
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INTINERÁRIO
O roteiro educativo seguirá sempre a seguinte ordem, estabelecida pelo Samae:
1 – Saída junto à Sede Administrativa do Samae, na Pinheiro Machado
2 – Visita à Estação de Tratamento de Esgoto Pinhal
3 – Visita à Estação de Tratamento de Água Parque da Imprensa
4 – Retorno à Sede Administrativa do Samae, na Pinheiro Machado

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES
Por questões de segurança, são permitidos no máximo 40 (quarenta) participantes por
roteiro, mais 02 (dois) estagiários da equipe de Educação Ambiental do Samae.
Não serão realizados roteiros que ultrapassem o número máximo de participantes.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
1 - Termo de compromisso, devidamente assinado pelo responsável pela instituição de
ensino ou grupo de estudo;
2 - Termo de autorização de uso de imagem, devidamente assinado pelo responsável pela
instituição de ensino ou grupo de estudo;
3 - Lista com o nome e o RG de todos os participantes.
Esses documentos devem ser enviados para o e-mail
educacaoambiental@samaecaxias.com.br até 03 (três) dias antes da data agendada
para o roteiro, impreterivelmente.
O Samae reserva-se o direito de cancelar o roteiro, caso toda a documentação necessária
não seja encaminhada no prazo estipulado.
PROFESSORES
A escola ou grupo de estudo deverá disponibilizar pelo menos 02 (dois) professores que
serão responsáveis por acompanhar todo o roteiro e monitorar os participantes.
Os estagiários da Educação Ambiental não se responsabilizam pelo comportamento
disciplinar dos participantes durante a atividade.
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OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- Os participantes devem levar consigo boné, protetor solar e repelente de insetos;
- É proibido gravar vídeos ou áudios das explanações durante o roteiro;
Por segurança, é expressamente proibido apoiar-se ou dependurar-se nas estruturas de
guarda-corpo das estações de tratamento;
- Por segurança, é expressamente proibido subir nos reatores ou quaisquer outros
equipamentos;
- Por questões de saúde, não é permitido fazer lanches durante a visita às estruturas de
tratamento de água e esgoto;
- É proibido afastar-se do grupo durante as visitas aos locais;
- É proibido jogar lixo ou qualquer outro objeto nas estruturas de tratamento;
- Em respeito aos servidores e ao seu trabalho, é regra manter-se EM SILÊNCIO durante o
roteiro e as explanações dos monitores.

DÚVIDAS OU MAIS INFORMAÇÕES
Escolas ou grupos de estudo que tiverem alguma dúvida sobre a realização do roteiro
educativo poderão entrar em contato com o Núcleo de Educação Ambiental do Samae,
pelo telefone 54 3220 8600, ramal 216.

Declaramos que lemos este termo de compromisso e estamos cientes das condições
nele estipuladas.
NOME DA ESCOLA OU GRUPO DE ESTUDO: ____________________________________
NOME DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: ________________________________________

Caxias do Sul, ____ de __________________________ de 2019.
____________________________________________________
Assinatura e Carimbo
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