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Bem-vindo à Sabina!
Olá! Para que sua escola
ou grupo possa visitar a
Sabina, é necessário fazer
o agendamento. Por isso,
desenvolvemos esta cartilha
com todas as informações
necessárias para que você
agende já a sua visita.
Esperamos por vocês!

Em caso de dúvida,
é só entrar em contato.
(11) 4422-2033 ou 4422-2028
sabinaagendamento@santoandre.sp.gov.br
(para Escolas Municipais de Santo André,
Instituições Filantrópicas e Faculdades)
sabinaagendamento1@santoandre.sp.gov.br
(para Escolas Estaduais de Santo André e
de outros municípios, Escolas Municipais de
outros municípios e Escolas Particulares)

O que eu preciso saber antes de solicitar
agendamento de aula para um grupo
Para um bom atendimento é de suma importância que o
responsável tenha conhecimento de todas as informações
sobre o agendamento na Sabina, disponíveis nesta cartilha.
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Antes de agendar
Todos os grupos devem ser agendados de acordo com
o ano de escolaridade, inclusive os grupos de Educação
Infantil. Não agendamos anos de escolaridade
diferentes em um mesmo grupo, por motivos de
conteúdo disciplinar e abordagem didática. Pedimos a
gentileza em apontar, dividido por ano de escolaridade,
qual a aula pretendida e para quantos alunos o
agendamento está sendo solicitado.
Só consideramos e realizamos agendamentos solicitados
por instituições filantrópicas que sejam devidamente
reconhecidas e com estatuto.

Caso não receba um retorno em até 7 (sete) dias úteis
após o envio de solicitação da pré-reserva das aulas,
é porque sua escola não foi contemplada.
Havendo dúvidas pedimos a gentileza de entrar em
contato com o setor de agendamento da Sabina pelo
telefone (11) 4422-2033 ou 4422-2028.
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Após ter lido todas as informações,
como faço para solicitar o agendamento
de aula para grupos na Sabina?
Para realizar o agendamento acesse:
www.agendamentosabina.com.br
A seguir apresentaremos algumas orientações práticas
para facilitar o acesso ao sistema.
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Cadastro
CNPJ

Para realizar o cadastro informe alguns dados da sua institução. Além de
possibilitar o acesso ao sistema, permite que a equipe da Sabina entre em
contato e acompanhe o processo de agendamento da visita.
O cadastro é realizado apenas uma vez. No próximo agendamento, basta
informar o CNPJ para acessar o sistema.
Tenha em mãos o seguintes dados da instituição:
•
•
•
•

CNPJ
Telefone
E-mail
Endereço

As aulas exploratórias atendem os seguintes
tipos de instituição, indique o seu:
•
•
•
•
•
•
•

Escolas Estaduais de Santo André
Escolas Estaduais de outros municípios
Escolas Municipais de Santo André
Escolas Municipais de outros municípios
Escolas particulares
Faculdades
Instituições Filantrópicas

ATENÇÃO PARA
OS CAMPOS
EXTRAS!
No caso das
Instituições
Filantrópicas é
necessário
complementar as
informações
definindo quem é
assistido pela
instituição.

Após preencher e enviar todas as informações, a confirmação do cadastro será
enviada para o e-mail registrado. Lembre-se de verificar o spam.
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Agendamento
Após concluir o cadastro, o próximo passo será solicitar sua reserva.
Para começar o agendamento tenha em mãos o CNPJ da instituição.
Nesse momento é necessário indicar se quem solicita o agendamento atua na própria
instituição, ou, se está representando uma Agência. Os dados solicitados são:

professor (a)

agência/ terceiros

nome

nome

telefone

telefone

e-mail

e-mail
empresa
função
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DEFININDO GRUPOS
Para melhor receber os grupos que visitarão a Sabina, precisamos conhecer
previamente alguns detalhes.
Para cada novo grupo adicionado, informe os seguintes dados:
1 . Escolaridade
Os grupos devem ser compostos por alunos do mesmo nível de ensino.

2 . Quantidade
Só é possível agendar até 30 alunos por grupo.

3 . Data e período
Serão apresentadas apenas datas disponíveis para o próximo mês
dentro dos períodos manhã e tarde.

nível de escolaridade

quantidade

4

10

2

há alunos com deficiência?
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1
data

período

3

4 . Atendimento a alunos com deﬁciência
É importante informar se no grupo agendado há alunos com deficiência
para que possamos realizar um atendimento adequado na aula exploratória.
4.1 . Quantidade de alunos com deﬁciência
Informe o número total de alunos com deficiência, incluindo os
cadeirantes.
4.2 . Número de cadeirantes
Informe somente a quantidade de alunos cadeirantes.
4.3 . Descrição
Breve descrição dos tipos de deficiência.

nível de escolaridade

quantidade

4

data

período

há alunos com deficiência?
quantidade de alunos com deficiência

4.1

número de cadeirantes

4.2

descrição

4.3

Após preencher e enviar todas as informações, a confirmação do cadastro
será enviada para o e-mail registrado. Lembre-se de verificar o spam.
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Quais são os dias e horários de atendimento no setor
de agendamento?
Os responsáveis podem ligar de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.
Contudo, devem ficar atentos aos períodos estipulados para agendar cada mês,
conforme informações na questão 4.
Contatos:
(11) 4422-2033 ou 4422-2028
sabinaagendamento@santoandre.sp.gov.br
(para Escolas Municipais de Santo André, Instituições Filantrópicas e Faculdades)
sabinaagendamento1@santoandre.sp.gov.br
(para Escolas Estaduais de Santo André e de outros municípios, Escolas Municipais
de outros municípios e Escolas Particulares)
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Como será o cronograma de agendamento da Sabina?
Com quanto tempo de antecedência devo agendar?
AGENDAMENTO
PARA:

ENVIAR SOLICITAÇÃO
À PARTIR DE

Abril

10 de março

Maio

10 de abril

Junho

2 de maio

Julho

Recesso escolar
não há agendamento

Agosto

3 de junho

Setembro

10 de agosto

Outubro

2 de setembro

Novembro

10 de outubro

Dezembro

10 de novembro
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Informamos que o
agendamento sempre
inicia a partir do primeiro
dia útil de cada mês para
o mês seguinte.
Por exemplo:
Quem pretende agendar
para maio deverá enviar a
solicitação a partir do
primeiro dia útil de abril,
no caso, 1º de abril.

NÃO RECOMENDAMOS AGENDAR COM MENOS DE

30 DIAS ANTES DA DATA PRETENDIDA
(Uma vez que a data ainda estará sujeita à avaliação)

PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO IMPRETERIVELMENTE

15 DIAS ANTES DA AULA AGENDADA
AGENDAMOS ATÉ 100 VAGAS DE AULA EXPLORATÓRIA POR MÊS, POR
INSTITUIÇÃO.

É possível agendar aula na Sabina em qualquer dia da
semana? Quais são os horários de aula disponíveis?
Posso ir diretamente com o grupo durante a semana
sem ter agendado previamente?

5

Havendo disponibilidade de vagas no sistema, as aulas podem ser agendadas de
acordo com seu tipo de instituição com base na tabela abaixo, sendo que as aulas
no período da manhã acontecem entre 8h30 às 11h30 e no período da tarde entre
13h30 às 16h30 (ver questão 6).
SEGUNDA
• Fechado para
manuteção e
expediente
administrativo

•
•
•
•
•
•

TERÇA e QUARTA

QUINTA e SEXTA

SÁBADO e DOMINGO

Escolas Estaduais de Santo André
Escolas Estaduais de outros municípios
Escolas Municipais de outros municípios
Escolas Particulares
Faculdades
Instituições Filantrópicas

• Escolas Municipais
de Santo André

• Aberto ao público

Importante: Todos os atendimentos durante a semana devem ser previamente agendados.
DURANTE A SEMANA NÃO HÁ COMO ENTRAR OU PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA
SABINA DE OUTRA FORMA, NÃO HÁ VISITAÇÃO ABERTA AO PÚBLICO EM GERAL.
ESCOLA PARQUE DO CONHECIMENTO • SABINA
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Qual é o tempo de duração da Aula Exploratória?
As aulas ocorrem dentro do período das 8h30 às 11h30 (manhã) e
das 13h30 às 16h30 (tarde). Contudo, a duração do roteiro de aula
não é de 3 horas. A duração de cada roteiro de aula pode variar de
acordo com o horário que o grupo chega à Instituição e da faixa
etária a ser atendida. Deve-se levar em consideração também, que o
tempo utilizado para organização do grupo, lanche e banheiro estão
inclusos nos roteiros a serem aplicados.

ESCOLAS
MUNICIPAIS DE
SANTO ANDRÉ
NÃO REALIZAM
LANCHE NO
LOCAL.

Observação
Avaliaremos a possibilidade de atendimento a grupos que chegarem com mais de 30
minutos de atraso, e nestes casos, pedimos à instituição que entre em contato com a Sabina
informando o motivo pelo telefone (11) 4422-2033 ou 4422-2028, setor de agendamento.
De acordo com o atraso, o grupo poderá sofrer prejuízo no conteúdo a ser apresentado.

7

É possível agendar meu grupo
semana?
Os finais de semana e feriados são reservados para o
atendimento do público em geral, não sendo
possível realizar agendamento de grupos para esses
dias. O agendamento é realizado para aulas
programadas de terças à sextas-feiras, de acordo
com o tipo de instituição. Consulte o item 5.
A proposta pedagógica trabalhada nas aulas varia
com base no perfil do grupo agendado, não sendo
viável absorver o público geral que frequenta a
Sabina nos finais de semana. Mas, se o grupo vier,
poderá entrar para participar com o público em
geral. Contudo, não haverá monitoria especialmente
programada.

14
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Para agendar existe algum tipo de restrição
em relação à idade?
Neste primeiro momento as aulas exploratórias estão disponíveis para alunos desde a
Educação Infantil até o Ensino Médio.
Para os grupos escolares, em função do trabalho pedagógico desenvolvido em sala de
aula, todos os agendamentos são agrupados por ano de escolaridade. Não agendamos
anos de escolaridade diferentes em um mesmo grupo, por motivos de conteúdo disciplinar
e abordagem didática. Por exemplo, se uma escola quer trazer alunos do 1º ao 5º ano do
Ensino Fundamental I, deverá informar quantos alunos de cada ano participarão da aula.

9

Qual é o mínimo e o
máximo de alunos que
posso agendar para uma
Aula Exploratória?
AULA EXPLORATÓRIA: Havendo
disponibilidade, agendamos até 100
vagas mensais para cada instituição.

Observação
O sistema de agendamento aceita a
solicitação de grupos com no
máximo 30 alunos. Vale lembrar
que não agendamos anos de
escolaridade diferentes em um
mesmo grupo, por motivos de
conteúdo disciplinar e abordagem
didática. No e-mail confirmando a
solicitação de agendamento,
estarão relacionadas as informações
dos grupos por data, ano letivo,
quantidade de alunos e se há alunos
com deficiência.

Exemplo
Quarta, 21 de agosto 2019 - Manhã
- 1ª série Ensino Médio 25 alunos
- Há alunos com deficiência.

Quarta, 21 de agosto 2019 - Manhã
- 9° ANO 25 alunos
- Não há alunos com deficiência.

Quarta, 21 de agosto 2019 - Tarde
- 2° ANO 25 alunos
- Não há alunos com deficiência.

Quarta, 21 de agosto 2019 - Tarde
- 3° ANO 25 alunos
- Há alunos com deficiência.
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Quais são os tipos de aulas disponíveis na Sabina?
As aulas na Sabina podem ter diferentes focos. O professor (a) pode solicitar a ênfase
da aula no momento do agendamento, que pode ser desenvolvida na Sala da Vida, na
Sala da Terra e na Sala de Ciências e Tecnologia.

SOBRE A AULA EXPLORATÓRIA

16

São direcionadas a todos os
educandos da Educação
Infantil, Ensino Fundamental
(1º ao 9º ano) e Ensino Médio
que buscam conhecer a
Sabina Escola Parque do
Conhecimento. Por meio da
exploração da capacidade
multidisciplinar, os educandos
contemplam as salas de
interação com experimentos
científicos, respeitando a
linguagem adequada à faixa
etária dos alunos.

o pinguinário com mais de
20 pinguins da espécie
Magalhães, um aquário com
raia, tartaruga, moreias e um
tubarão fêmea da espécie
lixa, além de um terrário que
representa o bioma da Mata
Atlântica, com dois
exemplares de Jiboia.

Entre as atrações que fazem
parte do roteiro de aula estão
os dinossauros, com
destaque para a única réplica
da América Latina do
esqueleto de um
Tyrannosaurus rex, com 12,8
metros de comprimento, os
animatrônicos das espécies
Ceratosaurus nasicornis e
Anhanguera piscator que se
movimentam e emitem sons,

A Sabina é um Centro de
Ciências com a missão de
gerar, preservar e difundir o
conhecimento por meio de
seus acervos. Trata-se,
portanto, de excepcional
recurso didático para a
aprendizagem de
Linguagem, Ciências
Humanas, Ciências da
Natureza e Matemática. Sua
proposta pedagógica revela

Há também um amplo
espaço com experimentos
sobre Microbiologia, Física,
Mecânica, Elétrica e Óptica.
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a difusão do conhecimento
que ocorre de forma lúdica
por meio de exposições
interativas, que são
elaboradas para despertar a
curiosidade, propiciando o
entendimento e o alcançar
do saber de forma
prazerosa. Desse modo, a
Sabina é um grande espaço
de democratização e acesso
ao conhecimento cientifico,
artístico, cultural e
tecnológico que transcende
o ensino formal.

A SESSÃO DE CÚPULA DO
PLANETÁRIO NÃO ESTÁ
INCLUSA NO ROTEIRO DE
AULA EXPLORATÓRIA.
Para mais informações
sobre o Planetário, consulte
a equipe de agendamento
da Sabina.

11
Como funciona o agendamento
para os grupos que não são
escolares?
Os grupos não escolares (filantrópicos) devem
ligar no setor de agendamentos da Sabina.
Consulte item 3.

Só consideramos e realizamos agendamentos
solicitados por instituições filantrópicas que
sejam devidamente reconhecidas, com
estatuto e após análise da direção da Sabina.
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Como é feito o pedido de gratuidades para entidades sem
O pedido de gratuidade é feito pelo e-mail: sabinaagendamento@santoandre.sp.gov.br.
Pedimos para enviar um ofício com todos os dados da Instituição, conforme os
dados citados abaixo, incluindo ainda a justificativa da gratuidade, objetivo da
aula (visita) e estatuto.
• Nome completo da Instituição
• Perfil/objetivo do trabalho
• Responsável pela Instituição
• Telefone do responsável
• Já vieram à Sabina em outra
oportunidade?
• Objetivo da visita
• Endereço completo da Instituição
• Bairro / Cidade / Estado / CEP
• Telefone da Instituição para contato

18
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• Nº de assistidos na Instituição e que
pretendem trazer à visita
• Faixa etária
• Há visitantes com algum tipo
de deficiência?
• Qual/quais
• Há cadeirantes?
• Quantos?
• N° de profissionais da Instituição que
acompanharão os assistidos

13

Todas as aulas na Sabina
são monitoradas?
Sim, todas as aulas agendadas para
grupos escolares e filantrópicos
durante a semana são monitoradas e
são de responsabilidade exclusiva da
Sabina. Aos finais de semana,
feriados e recessos escolares não há
aplicação de aulas ou monitorias,
pois a Sabina permanece aberta ao
público em geral e os monitores
ficam à disposição somente para
expor e responder dúvidas sobre os
espaços e experimentos. Ou seja, aos
finais de semana e feriados não há
monitoria especialmente
programada, aplicação de aulas ou
apresentação de conteúdo mais
aprofundado segmentado por
escolaridade.
Lembramos que todas as aulas são
previamente preparadas pela equipe
pedagógica da Sabina, a qual
assume inteira responsabilidade nas
exposições dos conteúdos
abordados. Qualquer intervenção, se
necessária e autorizada pela equipe
pedagógica da Sabina, deve ser
previamente combinada com o
monitor (da Sabina) responsável pela
exposição do conteúdo ao grupo.

MONITORIAS EXTERNAS NÃO
SERÃO PERMITIDAS NA SABINA,
quer sejam em aulas agendadas ou
em dias de atendimento ao público
em geral.
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É possível diminuir ou aumentar o número de alunos depois
Se precisar cancelar e mudar a data, como proceder?
Se por algum motivo
seu grupo não puder
comparecer à aula,
resultando em um
cancelamento, ou se houver
necessidade de aumentar
ou diminuir o número de
participantes, mudar a
data ou o período da aula
(manhã ou tarde), é de
suma importância avisar a
Sabina até 15 (quinze) dias
antes da aula marcada,
assim iremos checar a
possibilidade de atender às
expectativas da instituição
ou providenciar a ocupação
das vagas por outro grupo
em tempo hábil.
Em casos de cancelamento,
cabe ao setor de
agendamento da Sabina
providenciar a ocupação
das vagas por outro grupo,
pois possuímos uma lista
de espera para atender as
demandas de solicitação.

20

Nenhuma alteração solicitada
será avaliada se for enviada
fora do prazo (há menos de
15 dias da aula).
Lembramos que a demanda
por agendamento é superior
à nossa capacidade de
atendimento, de maneira
que todas as alterações, com
exceção do cancelamento e
diminuição de vagas, estão
sujeitas às vagas disponíveis
no sistema na ocasião do
contato.

EM HIPÓTESE
ALGUMA A
INSTITUIÇÃO QUE
CANCELOU PODERÁ
REPASSAR AS
VAGAS PARA OUTRO
GRUPO.
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15

16

A escola/instituição agendada
pode levar algum acompanhante
ou familiar que não faça parte
do grupo?

Há cortesia para
professores ou
responsáveis?

Não. Tendo em vista um atendimento
segmentado por ano de escolaridade e faixa
etária (este último no caso de Educação
Infantil e grupos filantrópicos), caracterizando
a aula como instrumento de complementação
pedagógica, não é permitida a participação
de outros visitantes que não façam parte
oficialmente do grupo escolar.

A Sabina disponibiliza a cada 15 (quinze)
alunos pagantes, uma cortesia para um
adulto acompanhante. Os demais adultos
pagam o valor de meia entrada, que é R$
10,00 ou entrada inteira, que é R$ 20,00
(ver item 18).

ESCOLA PARQUE DO CONHECIMENTO • SABINA
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Qual é o valor do ingresso, como realizo
o pagamento e com quanto tempo de
antecedência?
Alunos até 5 anos têm isenção de pagamento e todos os
responsáveis acompanhantes são considerados pagantes.
Se forem professores, ou tiverem mais de 60 anos ou forem
aposentados, pagam meia entrada, no valor de R$ 10,00 (dez
reais). Caso não se incluam em algum destes perfis o valor
é de R$ 20,00 (vinte reais), lembrando que é necessária a
presença de 1 professor ou responsável a cada 15 alunos
agendados.
Alunos a partir de 6 anos pagam meia entrada, no valor
de R$ 10,00 (dez reais). Em agendamentos de alunos
acima de 6 anos a Sabina disponibiliza a cada 15 alunos
pagantes 1 (uma) cortesia para um adulto responsável,
lembrando que é de extrema importância a presença de
1 professor ou responsável a cada 15 alunos agendados.
Se vierem mais responsáveis, por exemplo, 15 alunos e 2
professores ou 15 alunos mais 1 professor e 1 profissional
da instituição, os que vierem além da cortesia fornecida
deverão pagar ingresso. Se forem professores, ou tiverem
mais de 60 anos ou forem aposentados também pagam
meia entrada, no valor de R$ 10,00. Caso não se incluam
em algum destes perfis, o valor a ser pago será de
R$ 20,00 (vinte reais) por responsável.

22
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Observação
Recomendamos ler
o Decreto na íntegra,
pois há outros casos de
isenção de pagamento
do ingresso ou meia
entrada.
Somente após
todo o trâmite do
agendamento é
enviado o número da
conta para depósito
dos ingressos, o qual
deve ser efetuado até
15 dias antes da data
da aula.
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Onde o ônibus escolar pode desembarcar os
alunos? E depois, onde poderá aguardar?
O estacionamento é pago?
O desembarque dos alunos será dentro do
estacionamento da Sabina, próximo à rampa de
acesso ao prédio. A seguir os ônibus deverão
aguardar no espaço reservado dentro do próprio
estacionamento. Em caso de chuva ou garoa, o
desembarque será próximo à entrada conhecida
no local como “Docas”, a ser indicada pelos
responsáveis na ocasião. O estacionamento
é gratuito e todos os ônibus deverão estar
identificados com o nome da escola ou
instituição em local visível.
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A Sabina se
responsabiliza pelo
transporte ou lanche
dos alunos?
Apenas as Escolas Municipais de Santo
André contam com o transporte
oferecido pela Sabina, porém não
realizam lanche no local.
Não nos responsabilizamos pelo
transporte e alimentação dos alunos dos
demais tipos de instituições, mas
disponibilizamos estacionamento gratuito
e refeitório para que os grupos possam
organizar seus intervalos para lanche.
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O local onde
acontecem as aulas é
coberto?
Sim. Porém há equipamentos
utilizados para algumas aulas
em ambiente aberto (Física
Externa) que em dias chuvosos,
por motivo de segurança,
não são utilizados. Contudo,
a aula não é cancelada, pois
é adaptada em outro espaço
dentro da Sabina.

NÃO HÁ LANCHONETE NO LOCAL.
ESCOLA PARQUE DO CONHECIMENTO • SABINA
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21

É permitido o uso de máquina

Sim, mas somente é permitido fotografar sem o uso do
flash. Pedimos a gentileza de não utilizarem aparelhos
celulares ou qualquer outro objeto que emita luz ou
som nas dependências da Sabina. Estes recursos
atrapalham a exposição e aproveitamento da aula e
o flash, além de incomodar, prejudica o bem estar dos
animais.
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Onde a Sabina está localizada?
Quais os contatos?
Travessa Juquiá, s/n° (altura do n° 135 da Rua Juquiá)
Vila Eldízia - Santo André SP
CEP 09181-730

/sabina.planetario
@sabina_oficial
@sabina_oficial

(11) 4422-2033 ou 4422-2028
sabinaagendamento@santoandre.sp.gov.br
sabinaagendamento1@santoandre.sp.gov.br
www2.santoandre.sp.gov.br/hotsites/sabina

ESCOLA PARQUE DO CONHECIMENTO • SABINA
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/sabina.planetario
@sabina_oficial

Travessa Juquiá, s/n° (altura do n° 135 da Rua Juquiá)
Vila Eldízia - Santo André SP
CEP 09181-730
(11) 4422-2033 ou 4422-2028
sabinaagendamento@santoandre.sp.gov.br
sabinaagendamento1@santoandre.sp.gov.br
www2.santoandre.sp.gov.br/hotsites/sabina

