
 

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 (ou 

1ª. Série) do ensino fundamental.  

 HORÁRIO DAS VISITAS ESCOLARES 

 As visitas monitoradas para escolas (Cúpula + Centro de Ciências)  ocorrem as Terças, Quartas e 
Sextas-feiras, pela manhã e à tarde, nos seguintes horários: manhã: 8:30 às 11:30 h e à tarde: 14:30 
às 17:30 h. A visitação dura em média 2 horas e 30 min. 

 Às quintas-feiras nos turnos da manhã e da tarde pode ser agendado Dia Temático (Atividades 
específicas das áreas); ou visitação ao Centro de  Ciências. 

 As turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) serão atendidas nos dias de 5ª. feira – 19 horas. 

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. 

 Os 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, 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, constando o número 
de alunos e professores que irão visitar os espaços, data e horário pretendido para a visita. Neste 
Ofício deverá constar que o(a) responsável está ciente das informações contidas nesse guia de 
Visitação de Escolas. 

 No ofício encaminhado devem constar contatos telefônicos e de e-mail do representante da escola 
responsável pelo agendamento da visita. 

 A Instituição deverá mandar um acompanhante adulto responsável a 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. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 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 bebedouros e banheiros a disposição dos visitantes. 

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

 As mochilas e lanches deverão ficar no ônibus ou em último caso, serem entregues no guarda-volumes. 

 É proibido portar alimentos, bebidas ou gomas de mascar (chicletes) no interior do CCPP.    

INFORMAÇÕES PARA VISITAÇÃO DE ESCOLAS NO 

CENTRO DE CIÊNCIAS E PLANETÁRIO DO PARÁ  

 

 


