
SESSÃO AZUL 

TEAcolhemos no Planetário



TEAcolhem s
no Planetário da

UNIPAMPA 



Sessão Piloto
• 24 lugares

• Instituição escolhe os participantes e seus acompanhantes

• Encaminhamento da lista de inscritos e dos comprovantes 
de vacinação

• Uso de máscara no ambiente fechado – Exceto para TEA 
quando não for possível



AVALIAÇÃO DA SESSÃO

• Avaliação da Sessão – NEI; PLANETÁRIO; instituição – Caminho da LUZ

• Após avaliação da sessão e implementação de melhorias, haverá chamado 
para instituições realizarem os agendamentos:

• APAE

• CANDIOTA – CRA

• JANELINHA PARA O MUNDO

• SESSÃO ABERTA À COMUNIDADE

• DIAS DE SEMANA E FINAIS DE SEMANA



Recursos de 
acessibilidade 
SESSÃO AZUL

• Som reduzido

• Sala com portas entre -
abertas

• Ampliação da 
iluminação

• Prancha de CAA

• Estratégias de 
antecipação



Estratégias de antecipação:

• Recomenda-se trabalhar sobre o tema durante o mês de de maio:
• História: As Aventuras de Zito: https://sites.unipampa.edu.br/planetario/links/as-

aventuras-de-zito/

• Sessão que será apresentada (pode auxiliar na escolha dos usuários):

https://youtu.be/KJIOdYuhok0

• Atividade de construção de foguetes (os foguetes estarão expostos no planetário no 
dia da visita)

• Vídeo de antecipação - https://drive.google.com/drive/folders/1WCxI8vTb2fY-
_ws6RtlFIsTL720mZDPC

https://sites.unipampa.edu.br/planetario/links/as-aventuras-de-zito/
https://youtu.be/KJIOdYuhok0
https://drive.google.com/drive/folders/1WCxI8vTb2fY-_ws6RtlFIsTL720mZDPC


• ROTINA DA VISITA

ROTINA%20DA%20VISITA%20AO%20PLANETÁRIO.1docx.docx


No dia da visita

• Sessão 

• Lanche coletivo/INDIVIDUAL – piquenique no espaço aberto do 
planetário – recomenda-se que tragam um lanche e água

• Atividades com os bolsistas - laça foguete; casa sensorial;

• Parede sensorial (espaços para crianças que não conseguem ficar na 
sessão)

• ÔNIBUS – condicionado a aprovação setor de frotas

• Levar agasalho – ar condicionado sempre ligado



PRANCHA DE CAA

Gerador de Pranchas ARASAAC v0.1 

Autor dos pictogramas: Sergio Palao Procedência: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licença: CC (BY-NC-SA) 

VISITA AO PLANETÁRIO DA UNIPAMPA 
 

 
Eu 

 
Gostei 

 
Quero sair da sala 

 
Planetas 

 
Tu 

 
Não gostei 

 
Quero assistir a sessão 

 
Céu 

 
Planetarista 

 
Muito barulho 

 
Estou com medo 

 
Sol 

 
Mãe 

 
Muito escuro 

 
Quero ir ao banheiro 

 
Brincadeiras 

 
Pai  

 
Estou com sede  

 
Estou com frio 

 
Passear de ônibus 

 
Professor 

 
Estou com fome 

 
Estou cansado 

 
Quero tirar uma foto 



• Data: 24/05 – 15h

• Local de Saída: Caminho da Luz  
13h30

• Solicitação de ônibus – ainda 
não há confirmação



Outras sugestões:


