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MUSEU DO DINOSSAURO – PEIRÓPOLIS:
Pequena vila situada a 21 Km do centro de Uberaba, possui entre os seus principais atrativos um sítio paleontológico
com fósseis de 80 milhões de anos, um museu e o Centro de Pesquisas Paleontológicas “Ivor Llewellyn Price”, parque
com réplicas de dinossauro em tamanho natural, área para esportes, e uma paisagem caracterizada pela beleza e
tranquilidade. Seus doces e licores caseiros são famosos e muito procurados. A atmosfera original é completada pela
existência de uma Fundação voltada para a ciência valorização do ser humano.

A maior atração do museu é o rico acervo de fósseis de dinossauros e outros vertebrados. Conta ainda com painéis
explicativos sobre a evolução da vida e um circuito que reconstituem os cenários da vida e dos animais e vegetais que
habitaram a região de Uberaba há milhões de anos. Está instalado no prédio da antiga estação ferroviária de
Peirópolis, construída em 1889, em estilo inglês.

Sítio Paleontológico de Peirópolis
Área de escavações e pesquisas. Uma das descobertas paleontológicas mais importantes dos últimos anos no Brasil
foi o fóssil Uberabasuchus terrificus, que consta em um fóssil de Crocodilomorfo, com cerca de 70% de seu esqueleto
preservado, que viveu há 70 milhões de anos no Estado de Minas Gerais, em exposição no Museu dos Dinossauros.
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Rede Nacional de Paleontologia
Prédio, construído em Peirópolis, Distrito de Uberaba abrigará oficialmente a sede da Rede Nacional de Paleontologia,
onde está localizado um dos mais importantes sítios pré-históricos do Brasil e do mundo. Sua inauguração deverá ser
realizada em breve.
Rede de Nacional de Paleontologia, quando estiver em operação plena, promoverá amostras e palestras em interação
com escolas, museus e entidades diversas da sociedade, divulgando a Paleontologia ao público leigo, esclarecendo e
sensibilizando a opinião pública a respeito da pré-história mineira e brasileira.
O objetivo geral da Rede Nacional de Paleontologia é estruturar uma comunidade virtual de pesquisadores composta
por diferentes grupos de pesquisa, facilitando o intercâmbio de comunicação e colaboração entre eles com vista a
execução de projetos conjuntos e a elaboração de um banco de dados sobre os sítios fossilíferos. A Rede vai, ainda,
promover cursos de capacitação e aperfeiçoamento na área de técnicas de preparação e curadorias de coleções,
visando à melhoria do estado das atuais coleções paleontológicas do país.
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Roteiro Proposto
05h30 - Saída do Colégio acompanhados pela Equipe PBiO
Chegada em Peirópolis
Visita ao Museu do Dinossauro
Conhecer o local das escavações
12h30 - Almoço na Toca do Dino (01 copo de refrigerante por aluno) (incluso)
Visualização de uma réplica de Dinossauro Uberabasuchus encontrado nas escavações
Visita a uma loja de souvenirs local
15h00 - Retorno para o Colégio
18h30 - Chegada prevista no Colégio


Qualquer alteração no Roteiro Proposto deverá ser solicitado no e-mail: pedagogicopbio@hotmail.com
OBS.: Os alunos deverão levar lanche (café da manhã e lanche da tarde) ou levar dinheiro para
paradas no Posto para consumo (gastos por conta dos alunos)
Cardápio:
Arroz, feijão, macarronada, purê de batata, frango, carne de panela bovina, farofa de carne, pururuca, salada de
tomate, cenoura ralada, beterraba cozida, repolho, batata conserva, alface, melancia.
O almoço é servido com um único copo de refrigerante para cada aluno.
O QUE LEVAR:
Uma troca de roupa, tênis velho, boné, sacola para roupa suja, repelente, protetor solar.

Valor do investimento por aluno
R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais)

Incluso na Proposta
 Realização das atividades conforme o roteiro.
 Equipe PBiO uniformizada, equipada com rádios comunicadores, primeiros socorros e acompanhamento em
período integral.
 Educador especializado.
 Almoço no Restaurante Toca do Dino
 Capa de chuva para os alunos (caso seja necessário).
 Ingressos e agendamentos nos atrativos citados no roteiro.
 Transporte em Ônibus Executivo.
 Cortesia para 02 professores por ônibus.
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Observações Importantes



A proposta não garante o fechamento da viagem, a confirmação depende da disponibilidade da data e a
assinatura do contrato de prestação de serviço.



As informações são passadas com linguagem adequada a cada faixa etária, focando os temas de acordo com
o entendimento dos educandos. O colégio deverá informar os principais tópicos a serem trabalhados.



O valor da proposta não está incluso nota fiscal.



Mínimo de 30 alunos para a realização dessa viagem.



A relação nominal deverá ser enviada no e-mail pbioribeirao@hotmail.com em até 5 dias úteis antes da viagem.



Caso o numero mínimo de alunos não seja atingido, o valor será alterado.



Não nos responsabilizamos por equipamentos eletrônicos ou pertences levado nas viagens.



Os alunos deverão, obrigatoriamente, portar o RG (caso o aluno não possua RG, poderá portar o RA) nas
viagens.



É obrigatória a apresentação da autorização do aluno para o embarque.



Cancelamentos validos por escrito para o e-mail pbioribeirao@hotmail.com. Solicitar confirmação de
recebimento.



Cancelamentos até 15 dias antes da viagem, reembolso de 90% do valor total. Até 8 dias, 50% do valor total.
Menos de 5 dias ou não comparecimento, será cobrado o valor total.



Pagamentos com cartão de credito serão recebidos unicamente no dia estabelecido pela CONTRATADA.



A CONTRATADA reserva-se o direito de cancelar a viagem quando comprovada a inadimplência de qualquer
parcela do valor, pelo CONTRATANTE.



Quando, por qualquer razão, o aluno abandonar a viagem já iniciada, em qualquer de suas fases, ou não
utilizar qualquer serviço confirmado, não reverte ao CONTRATANTE qualquer reembolso ou indenização,
exceto em casos excepcionais, que serão devidamente analisados. O mesmo acontecerá quando, por conduta
inconveniente, que prejudique a viagem, o aluno seja desligado, por ordem devidamente justificada da direção
e/ou do responsável pela viagem.



A perda do ônibus, no embarque, por atraso, é considerada desistência ou cancelamento.



A contratação do seguro-viagem é opcional.



Caso algum passageiro necessite de assistência médica, os gastos com esses serviços ocorrerão
integralmente por conta do CONTRATANTE, caso o valor ultrapasse o limite estabelecido pelo seguro-viagem.



Em caso de mau tempo, a data viagem poderá ser alterada de acordo com a disponibilidade do local.
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