
 
 
 

 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 O objetivo do Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPP) é divulgar e 

popularizar a Ciência, através do apoio à educação formal, combinando uma grande 

variedade de atividades e demonstrações de experimentos, que buscam familiarizar 

os estudantes com os principais conceitos nas áreas das Ciências, englobando a 

Física, Matemática, Química, Geologia, Astronomia e Biologia 

 Para melhor aproveitamento, recomenda-se que as escolas encaminhem turmas a 

partir do 2º ano do ensino fundamental.  

 

HORÁRIO DAS VISITAS ESCOLARES 

 As visitas monitoradas para escolas (Cúpula + Centro de Ciências) ocorrem as Terças, 

Quartas e quintas -feiras, pela manhã e à tarde, nos seguintes horários:  

- Para turmas do 6º ano do Fundamental ao Ensino Superior a visitação dura em 

média 3 horas:  

 Manhã: 8:30 às 11:30 

Tarde: 14:30 às 17:30 

- Para turmas do 2º. ao 5º. Ano do Fundamental a visitação dura em média 2 horas:  

Manhã: 08:30 às 10:45 

 Tarde: 14:30 às 16:45 

 Às sextas-feiras nos turnos da manhã e da tarde pode ser agendado Dia Temático 

(Atividades específicas das áreas); ou visita monitorada (Cúpula + Centro) para 

as turmas de nível superior. 

 As turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) serão atendidas nos dias de 5ª. 

feira – 19 horas. Durante o atendimento às turmas de EJA as atividades serão: 

Sessão de Cúpula + Observação do Céu (ao telescópio).  

OBS: A REALIZAÇÃO DA OBSERVAÇÃO AO TELESCÓPIO SÓ É POSSÍVEL DE 

SER REALIZADA EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS FAVORÁVEIS (SEM CHUVA OU 

NEBULOSIDADE) 

 

 

 

GUIA DE VISITAS ESCOLARES 
CENTRO DE CIÊNCIAS E PLANETÁRIO 
DO PARÁ 

 

 



INVESTIMENTO 

 O valor dos ingressos para ESTUDANTES DE ESCOLA PARTICULAR é de R$ 5,00 

(cinco reais). 

 Estudantes de escolas públicas estão isentos do pagamento do ingresso. 

 Professores são isentos de pagamento durante o acompanhamento as visitas 

escolares. 

 O Centro de Ciências não aceita pagamento de ingressos em cheques ou cartões de 

crédito/débito, apenas em dinheiro. 

 

AGENDAMENTO 

 Visando ter uma visitação bem monitorada e sem riscos ao patrimônio do CCPP, os 

grupos de escolas deverão ter no máximo 60 alunos.  

 Não serão atendidas escolas que extrapolarem esse quantitativo. 

 O agendamento poderá ser feito pelo e-mail: agenda.planetario@gmail.com, 

telefone (3216-6300) ou presencialmente na Sala da Agenda do Planetário.  

 As escolas deverão encaminhar um Ofício que deverá estar em papel timbrado, 

assinado e carimbado pelo (a) diretor (a) ou coordenador (a) pedagógico (a) 

responsável pela mesma. Neste Ofício deverá constar que o (a) responsável está 

ciente das informações contidas nesse Guia de Visitas Escolares. Além de estar 

discriminado: 

- Número de alunos e professores que irão visitar os espaços; 

- Data e horário pretendido para a visita; 

- Nome e número do celular do(s) professore(s) que acompanharão a turma, além 

do número telefone da escola; 

-Para um melhor atendimento, orientamos que seja informada a presença de 

estudante com deficiência, para que a equipe do CCPP se programe para o 

atendimento. 

 Solicitamos a Instituição à presença de um funcionário responsável (professor ou 

orientador pedagógico) para cada grupo de 10 alunos.  

 Este acompanhante (professor ou orientador pedagógico) deverá permanecer 

junto ao grupo, mantendo-o unido, do início ao término da visita e também será 

responsável pelo comportamento do grupo durante toda a visitação. 

 

 

 

 



 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 Considerando que atrasos poderão comprometer o correto desenvolvimento do plano 

de atendimento e sua conseqüente eficiência, o CCPP define horários de tolerância 

para a realização da visita: 

- Manhã: a escola que chegar após 09:00 assistirá somente a sessão de Cúpula; não 

será realizada visitação ao Centro de Ciências. 

- Tarde: a escola que chegar após 15:00 assistirá somente a sessão de Cúpula; não 

será realizada visitação ao Centro de Ciências. 

- Noite: a escola que não comparecer até as 19:45 terá seu atendimento 

automaticamente cancelado. 

 Quando houver a impossibilidade de comparecimento no dia marcado para a visitação, 

a escola deverá informar com antecedência de 48 horas. Caso não avise, a escola 

ficará com agendamento bloqueado por um período de 6 meses. 

 Não se deve correr e falar alto no interior do Centro de Ciências e Planetário do 

Pará (CCPP). 

 A escola se responsabilizará pelos danos eventualmente causados por seus alunos 

ao CCPP. 

 O CCPP conta com banheiro acessível à pessoa com deficiência. 

 Os alunos (e professores) deverão trazer lanche caso considerem necessário.  

 As mochilas deverão ser entregues no guarda-volumes.  

 Não é permitido portar alimentos, bebidas ou gomas de mascar (chicletes) no interior 

da Cúpula e do Centro de Ciências. 

 É proibida a realização de filmagens durante a projeção de cúpula do Planetário, bem 

como durante o circuito de visitação no Centro de Ciências. 

 O projeto UEPA Ambiental adota uma campanha de consumo consciente. Com isso, 

o CCPP, como unidade da universidade, solicita as escolas visitantes que os alunos 

tragam seus copos ou garrafinhas para o consumo de água.  


