RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES GERAIS
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. Pedimos sua atenção
para algumas recomendações e informações. O descumprimento de algum dos itens pode prejudicar sua visitação
CHEGUE CEDO
Se programe para chegar no mínimo 60 minutos antes do início da atividade, pois é necessário um tempo de deslocamento do
portão até o prédio (uma caminhada estimada em 5 minutos) e em seguida, ida aos sanitários e organização dos alunos. A
atividade iniciará impreterivelmente no horário previamente agendado. Não é possível entrar na sala após o início da sessão.
DESEMBARQUE
O desembarque dos visitantes será pelo portão 10 do parque do Ibirapuera, na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n°, em frente a
Assembleia Legislativa. O trajeto do Portão 10 (Que é o portão de desembarque) até o Planetário é de 5 minutos a pé. Já no parque
do Carmo o desembarque é na rua John Speers N°137 no portão sentido SESC. Não é permitido estacionar o ônibus no
estacionamento do parque. Recomendamos que após o desembarque dos participantes, o motorista estacione nas ruas próximas
ao parque.
ATENÇÃO AO CLIMA
Em caso de chuva ou garoa, trazer guarda-chuva ou capa por precaução, pois estamos localizados em uma área livre do Parque e
o estacionamento não possui cobertura.
SE PREPARE PARA O FRIO
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.
VÁ AO BANHEIRO
Uma vez iniciada a sessão não é possível retornar, após sair da sala de projeção programa-se para não perder nada.
ATENTE-SE AO NÚMERO DE PARTICIPANTES
As turmas agendadas para o horário em questão, não poderão ultrapassar o número máximo descrito na solicitação de
agendamento da escola.
COLABORE COM A ESCURIDÃO
A magia do planetário só acontece quando a sala da cúpula fica completamente escura. 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.
ALIMENTOS E BEBIDAS
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.
O prédio não possui estrutura para a realização de refeições, sendo possível realiza-las na parte externa, no entorno do prédio,
em área descoberta. Em caso de chuva, sugerimos que o lanche seja realizado no interior do ônibus/van/carro. O Planetário não
fornece o lance, ficando a critério da instituição, organizar o lanche antes ou depois da sessão. Caso seja antes da sessão,
solicitamos que cheguem com 60 minutos de antecedência.
MOCHILAS E OUTROS PERTENCES
O prédio não possui guarda-volumes. Desta forma, recomendamos que as mochilas e demais pertences sejam colocados sobre o
colo ou embaixo do assento.
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 medo do escuro.
ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO PREFERENCIAL
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.
FOTOGRAFIAS E FILMAGENS
Pede-se a gentileza de não utilizar aparelhos de qualquer natureza que emitam luz, como celulares, máquinas fotográficas,
filmadoras, relógios, brinquedos e tênis com LED. A luz desses aparelhos compromete a qualidade dos efeitos especiais do
planetário. Fotografias e filmagens devem ser solicitadas previamente através do correio eletrônico
planetários@prefeitura.sp.gov.br.
Solicitamos que as regras contidas neste documento sejam passadas para todos os visitantes,
bem como os responsáveis que acompanharão o grupo.
Agradecemos a compreensão.

