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*As visitas que irão ocorrer 
ao elevado número de visitantes
 
Visita Especial das Crianças
Proporcionada exclusivamente para filhos, enteados ou netos de até 12 (doze) 
anos incompletos que deverão ser acompanhados de 01 adulto. A visita especial 
das crianças será realizada em datas especiais como
dia das crianças, natal e férias escolares do mês de julho
 
A criança não poderá permanecer desacompanhada durante todo o período da 
visita. Cada reeducando pode receber a visita de até
ou enteados), de 0 a 12 anos, acompanhadas de apenas 1 adulto.
Senhas: Todos os visitantes precisam ter cadastro e retirar senha, inclusive 
crianças. 
 
Atenção: 
 
Crianças menores de 06 
Nascimento.  
Crianças com idade igual ou 
Carteira de Identidade (RG

Mês Data
Maio 

 

08/05/23

 

Julho 

 

10/07/23

17/07/23

Agosto 

 

07/08/23

21/08/23

Outubro 

 

02/10/23

09/10/23

Dezembro 

 

11/12/23

18/12/23
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VISITA ESPECIAL DAS CRIANÇAS 

As visitas que irão ocorrer nas PDF’s foram divididas em dois dias devido 
ao elevado número de visitantes. 

Visita Especial das Crianças:  
Proporcionada exclusivamente para filhos, enteados ou netos de até 12 (doze) 
anos incompletos que deverão ser acompanhados de 01 adulto. A visita especial 
das crianças será realizada em datas especiais como dia das mães, dia dos pais, 

al e férias escolares do mês de julho. 

A criança não poderá permanecer desacompanhada durante todo o período da 
Cada reeducando pode receber a visita de até 03 crianças

ou enteados), de 0 a 12 anos, acompanhadas de apenas 1 adulto. 
Senhas: Todos os visitantes precisam ter cadastro e retirar senha, inclusive 

Crianças menores de 06 anos podem realizar cadastro com a 

igual ou superior a 06 anos é obrigatória a apresentação da 
RG). 

Data Unidade 
08/05/23 PFDF   

10/07/23 CDP I e CDP II, CIR, PDF I e PDF II

17/07/23 *PDF’s e PFDF  

07/08/23 CDP I e CDP II, CIR, PDF I e PDF II

21/08/23 *PDF’s e PFDF 

02/10/23 CDP I e CDP II, CIR, PDF I e PDF II

09/10/23 *PDF’s e PFDF 

11/12/23 

 

CDP I e CDP II, CIR, PDF I e PDF II

18/12/23 

 

*PDF’s e PFDF) 
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s foram divididas em dois dias devido 

Proporcionada exclusivamente para filhos, enteados ou netos de até 12 (doze) 
anos incompletos que deverão ser acompanhados de 01 adulto. A visita especial 

dia das mães, dia dos pais, 

A criança não poderá permanecer desacompanhada durante todo o período da 
03 crianças (filhos, netos 

Senhas: Todos os visitantes precisam ter cadastro e retirar senha, inclusive 

anos podem realizar cadastro com a Certidão de 

a apresentação da 

CDP I e CDP II, CIR, PDF I e PDF II 

CDP I e CDP II, CIR, PDF I e PDF II 

PDF I e PDF II 

CDP I e CDP II, CIR, PDF I e PDF II 


