A equipe dos Planetários de São Paulo se sente honrada com a sua presença em nossas sessões de cúpula, a
principal atração de uma instituição que há mais de 60 anos inspira seus visitantes a olhar para o céu.

Se programe para chegar ao planetário no mínimo 30 minutos antes do horário de início da sessão. A magia
do planetário só acontece com a sala da cúpula completamente escura. As portas abrem por dentro da sala,
mas não por fora, permanecendo fechadas durante toda a sessão. Assim, não é possível entrar na sala após o
início da sessão.
A temperatura na sala da cúpula é mantida entre 18 o C e 22 o C. A climatização é necessária para o
funcionamento do projetor planetário. Se agasalhe de acordo.
A magia do planetário só acontece quando a sala da cúpula fica completamente escura.

Alimentos
e bebidas

Idosos a partir de 60 anos, gestantes, pessoas com crianças de colo e pessoas com deficiência e /ou mobilidade
reduzida têm acesso preferencial à sala da cúpula. Nossos espaços estão equipados elevadores, rampas e
banheiros adaptados.

Cuidados
especiais

Todas as sessões são recomendadas para crianças com idade acima de 04 anos. A escuridão da sala pode gerar
desconforto em crianças, o choro e a saída da sala de projeção durante a sessão comprometem a qualidade
da apresentação.
Não é recomendada a visitação para pessoas com epilepsia, labirintite, taquicardia, síndrome do pânico,
claustrofobia e nictofobia.

Epilepsia, labirintite, taquicardia, síndrome do pânico, claustrofobia e medo do escuro.

Vá ao
banheiro

Solicitamos que não consumam alimentos e bebidas de qualquer tipo, tanto nos corredores, quanto na sala da
cúpula. Contamos com sua colaboração para manter nossos espaços limpos e agradáveis, para que muitos
possam usufruir deles por bastante tempo.

Fotografias
e filmagens

Mesmo uma fonte de luz fraca prejudica a projeção de estrelas, ou seja, o efeito do céu estrelado,
atrapalhando a visão de toda a plateia. Pedimos a todos que desliguem seus celulares e demais aparelhos que
produzem luz antes do início da sessão.

Atendimento
preferencial e
acessibilidade

Colabore
com a
escuridão

Chegue
cedo

Pedimos sua atenção para algumas recomendações e informações:

Se
prepare
para o frio

Recomendações e
informações
gerais

O Planetário é um espaço de educação informal e divulgação científica,
voltado à área de astronomia e outras áreas correlatas. Pedimos atenção às
regras estabelecidas pelo Planetário para que a atividade seja proveitosa para
todos. O descumprimento de algum dos itens pode prejudicar sua visitação.

Uma vez iniciada a sessão não é possível retornar, após sair da sala de projeção programa-se para não perder
nada.

