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A Odisseia Imersiva é a empresa líder na criação e gestão de conteúdos educativos

na área do cinema imersivo. Com uma longa experiência na atividade, disponibiliza a projeção 

de filmes pedagógicos para crianças desde o Pré-escolar até ao 3º ciclo, sendo esta

uma ferramenta fundamental para os professores/educadores em áreas como a Ciência,

a História, Geografia, entre outras. 

Entre no nosso universo e descubra o mundo fantástico do Cinema Imersivo!

Deslocamo-nos à sua escola para juntos fazermos uma viagem pelo conhecimento,

dentro de uma sala de aula ou polidesportivo, desde que seja um espaço interior.

A Odisseia Imersiva tem disponiveis diversos planetários com capacidade desde

20 até 50 pessoas, indo assim de encontro às necessidades de cada evento.

As dimensões vão desde 2,90 metros até 4 metros de altura,

com diâmetros de 5 a 6,5 metros. 

Cada sessão tem uma duração entre 25 a 35 minutos.

PlanetárioItinerante



Indicados para crianças dos:

5º • 6º • 7º • 8º • 9ºAnos
Escolares

“Origens da Vida” relatam de forma 
única e espetacular aquela que pode ser
considerada a mais bela história do 
mundo, a história de como começou 
a vida na Terra. Numa linguagem simples 
e clara, é um programa para todos , dos
mais pequenos aos mais velhos. 

•	 Big-Bang.

•	 Formação	de	estrelas	e	planetas.

•	 Início	da	vida	no	planeta	Terra.	

•	 Evolução	segundo	a	Teoria
	 de	Darwin.

•	 Futuras	conquistas	espaciais.	

Origens
da Vida
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Indicados para crianças dos:

Pré-EscolarAnos
Escolares

“O Misterioso Oceano” deixa-nos imergir
numa história sobre o oceano e a 
exploração do mesmo; através de 
uma agradável viagem de submarino 
na companhia do nosso capitão, 
vamos descobrir algumas das espécies 
que habitam no fundo dos oceanos. 

•	 Curiosidades	sobre	a	fauna	
	 e	a	flora.	

•	 Identificação	de	espécies
	 marinhas.	

O Misterioso
Oceano
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“Descobrimentos Portugueses” faz o 
relato da epopeia que foi a aventura 
dos portugueses mar adentro ao 
longo do século XV e adiante, dando 
também um contexto histórico para 
melhor compreensão deste grande 
período que foram os Descobrimentos.

•	 Evolução	dos	mapas.

•	 Instrumentos	de	navegação.	

•	 História	da	progressão	

	 das	embarcações.

•	 Rotas	Marítimas.	

•	 Descoberta	da	Índia,	Brasil,	Madeira
	 e	Açores.	

Indicados para crianças dos:

4º • 5º • 6º • 7º • 8ºAnos
Escolares

Descobrimentos
Portugueses
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Uma história que apela à sensibilização 
para problemas ambientais como a 
desflorestação e utilização de energias 
renováveis, 
“A Minha Casa é um Planeta” conta-nos 
a experiência de uma jovem que nos
relata as mudanças que o nosso planeta 

está a sofrer devido à intervenção do 
Homem. 

•	 Evolução	Científica.	

•	 Energias	Renováveis/Combustíveis
	 Fósseis.

•	 Reciclagem.	

Indicados para crianças dos:

3º • 4º • 5º • 6ºAnos
Escolares

A	Minha	Casa	
é	um	Planeta
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Venham conhecer o nosso Universo
a bordo da nossa nave espacial. 
Dentro desta, poderás aprender 
mais sobre a Lua, os Planetas que 
giram à volta da nossa estrela, o Sol. 
Poderás ainda descobrir o significado 
à volta das constelações nesta

viagem entusiasmante. 

•	 Lua	e	as	suas	fases.	

•	 O	Sol.	

•	 Planetas	do	Sistema	Solar.	

•	 Constelações.	

Indicados para crianças dos:

1º • 2º • 3º • 4ºAnos
Escolares

À	Descoberta	
do	Cosmos
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“Oceano Fonte de Vida” ajuda-nos 
a compreender a importância dos 
oceanos na existência de vida 
no nosso planeta. Remontando à 
formação do planeta Terra, este
filme mostra-nos a origem dos 
oceanos e utilização e importância 

da água nos dias de hoje. 

•	 Formação	de	água	no	planeta
	 Terra.

•	 O	porquê	da	água	dos	oceanos	
	 ser	salgada.

•	 Utilização	correta	dos	recursos
	 hídricos.

•	 Evolução	da	vida	através	dos
	 oceanos.

•	 Relação	das	marés	com	os	astros.
Indicados para crianças dos:

3º • 4º • 5º • 6ºAnos
Escolares

Oceano
Fonte	de	Vida
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“Gota Gotinha” é a  história de uma
gotinha de água chamada Ana. 
Acompanha a Ana e os amigos, o
golfinho Mimi e a baleia Zuzu, 
na grande e divertida viagem 
que é o ciclo da água. 

•	 Explicação	do	estado	Liquido,		 	
	 Sólido	e	Gasoso.

•	 Evaporação/Condensação.	

•	 Ciclo	da	Água.

Indicados para crianças dos:

1º • 2º • 3º • 4ºAnos
Escolares

Gota
Gotinha
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Vem brincar connosco neste jogo 
das adivinhas! Uma história adequada 
aos mais pequenos, dá-lhes a 
oportunidade de interagir com o 
narrador nas adivinhas.

•	 Identificação	de	animais	e	sons.

•	 Apresentação	de	personagens	
	 de	desenhos	animados.	

•	 Canções.

Indicados para crianças dos:

Infantil • Pré-EscolarAnos
Escolares

Vamos	Jogar
às Adivinhas
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“A Primeira Viagem à Lua” explica 
o clima de tensão entre as duas 
grandes potências da época – Estados
Unidos da América e União Soviética 
-, o progresso científico, o processo 
da construção e lançamento da nave 
Apollo 11 que levaria Neil Armstrong, 

Edwin Aldrin e Michael Collins a serem 
os primeiros humanos a pisar a superfície 

lunar. 

•	 Guerra	das	Estrelas	(Guerra	Fria).	

•	 Preparação	para	o	lançamento.

•	 Etapas	da	Viagem.	

•	 Chegada	à	Lua	e	regresso	à	Terra.

Indicados para crianças dos:

3º • 4º • 5º • 6ºAnos
Escolares

A Primeira 
Viagem	à	Lua
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www.odisseiaimersiva.pt

•	 ESCOLAS

•	 MUSEUS

•	 CÂMARAS	MUNICIPAIS

•	 BIBLIOTECAS

•	 CENTROS	COMERCIAIS

•	 FESTAS	DE	ANIVERSÁRIO

Dedicamo-nos
às	seguintes	

entidades

Preç
os

des
de

por aluno	2,5
0€



www.odisseiaimersiva.pt

Horário	de	atendimento:	9:30h	-	16:30h

Sede: Estrada Nacional 252 – Cascalheira • 2955-112 Pinhal Novo • Setúbal • Telf.: 212 384 220 

Filial: Urb. Vale do Lino, Lote A - 2º Esqº. - Paúl • 2560-232 Torres Vedras • Telf.: 261 095 002 • Tlm.: 913 451 044

e-mail: geral@odisseiaimersiva.pt • odisseiaimersiva@gmail.com


