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SERVIÇO PARA VISITANTES COM 

PROBLEMAS COGNITIVOS 
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Aquatica Orlando Sensory Guide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Planejando a sua visita ao Aquatica Orlando 
 

 

 

O Aquatica Orlando oferece vários serviços para tornar o seu dia incrível. 
 

 

 
Desfrute de belas paisagens e muita diversão em nossos rios 

e piscinas de ondas. 

 

 
Comece o dia de diversão em nossas atrações para 

famílias e depois em nosso brinquedão molhado.  

 

 

Deslize e escorregue em nossos tubos e escorregadores.  
 

 

 
Encare quedas intensas e encontre alguns personagens 

divertidos em nossos diferentes toboáguas. 

 

Guia Sensorial do Aquatica Orlando 
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RESUMO DOS NÍVEIS SENSORIAIS 
1 = baixo estímulo sensorial, 10 = alto estímulo sensorial* 

 

 

Roa’s Rapids 5 1 1 1 4 

Loggerhead Lane 4 1 1 1 4 

Cutback Cove Wave Pool 5 1 2 1 4 

Big Surf Wave Pool 5 1 2 1 4 

Ray Rush 5 1 2 1 7 

Walhalla Wave 5 1 1 1 6 

Walkabout Waters 7 1 3 1 7 

Kata’s Kookaburra Cove 7 1 3 1 5 

Tassie Twister 6 1 1 1 5 

Whanau Way 6 1 2 1 4 

Omaka Rocka 6 1 1 1 5 

Taumata Racer 5 1 1 1 4 

Dolphin Plunge 6 1 2 1 5 

Ihu’s Breakaway Falls 7 1 2 1 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Rated by International Board of Credentialing and Continuing Education Services (IBCCES). © 2018 IBCCES. All rights reserved. 
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TIPO ATRAÇÃO TATO PALADAR AUDIÇÃO OLFATO VISÃO 
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AGRADECIMENTO ESPECIAL AO 

CONSELHO INTERNACIONAL DE 

PADRÕES DE CREDENCIAMENTO E 

EDUCAÇÃO CONTINUADA (IBCCES) 

PELO DESENVOLVIMENTO DESSE GUIA 

SENSORIAL. 

Há mais de 20 anos, o IBCCES é líder do setor em treinamento de 

autismo para profissionais de saúde licenciados e educadores em 

todo o mundo. O IBCCES reconhece que muitas famílias com 

crianças que têm necessidades especiais têm opções de viagens 

limitadas e, em resposta a isso, criou o programa de treinamento e 

certificação especificamente para a indústria de viagem e 

hospitalidade. Os avaliadores acreditam que as informações contidas 

neste relatório de avaliação estão corretas no momento da impressão. 

 
Os avaliadores não se responsabilizam por quaisquer consequências decorrentes do 

uso das informações aqui contidas. O relatório é baseado em questões que foram 

observadas ou chamaram a atenção dos avaliadores durante o dia da avaliação e não 

devem ser consideradas como um registro exaustivo de todos os possíveis riscos ou 

perigos que possam existir ou potenciais melhorias que podem ser feitas. 

 
 
 
 

Guia Sensorial Aquatica Orlando 



6  

 

 

Guia Sensorial Aquatica Orlando  

 
 
 
 
 
 
 

O AQUATICA É O PRIMEIRO PARQUE 
AQUATICO DO MUNDO A OBTER O  
CERTIFICADO DE CENTRO DE 

AUTISMO 

GERAL 

No Aquatica Orlando, o nosso objetivo é oferecer uma visita memorável a todas 

as famílias e estamos orgulhosos em oferecer serviços especializados para 

visitantes com autismo e outras necessidades especiais.  

 
A nossa equipe recebe treinamento aplicável em uma variedade de áreas para 

ajudar a atender as necessidades dos visitantes com autismo, incluindo: 
 

• Consciência Sensorial 

• Habilidades motoras 

• Informações gerais sobre 
autismo 

• Desenvolvimento de 
programas 

• Habilidades Sociais 

• Comunicação 

• Ambiente 

• Consciência emocional 
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ENDEREÇO AQUATICA ORLANDO 

5800 WaterPlay Way Orlando, FL. 32821 
 

 

 CONECTE-SE CONOSCO ONLINE 

Guia Sensorial Aquatica Orlando  

 

 

http://aquatica.com/Orlando


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Amenidades 
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SERVIÇO AO VISITANTE 

A equipe de atendimento ao visitante do 

Aquatica é equipada para ajudá-lo com 

os seguintes serviços. Você pode 

localizá-los no balcão de atendimento ou 

de informações dentro do parque.  

• Registro em nosso 

Programa de 

Acessibilidade  

• Informações sobre os serviços 

do parque  

• Atendimento aos membros do 

Passe Anual  

• Upgrades de ingressos 

• Solicitações de Achados & Perdidos 

• Informação sensorial do parque 

• Opções de alimentação 

 
ÁREA DE BAIXO ESTÍMULO 
SONSORIAL 

Os visitantes que precisarem de uma área 

menos estimulante no parque, podem ir a 

essa área próxima ao rio Loggerhead 

Lane. 

 
SALA SILENCIOSA 

Os visitantes que precisarem de um 

momento de silêncio e tranquilidade podem 

utilizar a nossa nova Sala Silenciosa 

localizada perto da Kata’s Kookaburra 

Cove. Esse cômodo tem luz ajustável e uma 

confortável área para sentar e relaxar. A sala 

fica trancada para garantir a privacidade dos 

visitantes. Quem quiser usar a sala pode 

dirigir-se a diretamente a ela, que será 

ocupada em ordem de chegada. 

 



Guia Sensorial Aquatica O rlando  
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ESTACIONAMENTO 

Uma quantidade limitada de vagas preferenciais está disponível para utilização por 

ordem de chegada em nosso estacionamento localizado em frente à entrada principal 

do parque. O visitante que possui a permissão para vaga preferencial necessária no 

Estado da Flórida deve avisar o funcionário da cabine do estacionamento para ser 

direcionado ao local apropriado do estacionamento.  

 

 
PAGAMENTO RÁPIDO  

Com o QuickPay, você pode fazer compras durante o dia todo sem ter de ficar 

carregando a carteira. Com cartão de crédito, débito ou dinheiro é possível criar 

uma conta ao chegar e então basta usar uma pulseira à prova d’água para realizar 

compras em todo o parque.  

 

• Registre-se no balcão de Guest Relations, Informações ou na loja 

Kiwi Traders. 

• Cada membro do seu grupo receberá uma pulseira à prova d’água 

para realizar compras em todo o parque. 

• A sua conta se encerra automaticamente no fim do dia 

 

O QuickPay é um serviço cortesia e não tem nenhum custo adicional 



Guia Sensorial Aquatica O rlando  
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PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE NAS ATRAÇÕES 

Nosso Programa de Acessibilidade nas Atrações combina as necessidades 

individuais dos visitantes com os requerimentos de cada atração. O programa foi 

desenvolvido para permitir que os visitantes desfrutem ao máximo das atividades 

do parque enquanto estão cientes das regras de segurança. 

Para registrar-se no programa, é necessário ao o Guest Relations ou ao balcão de 

informações. 

Uma vez cadastrado, uma pulseira será entregue ao visitante para acesso prioritário 

nas atrações por meio da entrada do Quick Queue. A pulseira dá acesso ao visitante 

registrado e mais três (03) acompanhantes. Se o grupo tiver mais de quatro (04) 

membros, as pulseiras adicionais do Quick Queue devem ser adquiridas, de acordo 

com a disponibilidade do produto. Nem todas as atrações contam com entrada 

prioritária/Quick Queue por serem abertas, por exemplo as piscinas de ondas e rios. 
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ALUGUEL DE CABANAS 

As nossas áreas com cabanas oferecem um ambiente mais privativo para as 

familias e grupos que desejam um momento de relaxamento. As cabanas podem 

ser algadas online, por telefone ou nos balcões de Guest Relations, Informações e 

reservas. Esse produto tem disponibilidade limitada e necessita reserva. Para 

informações atualizadas sobre disponibilidade e preços, acesse: 

Aquatica.com/Orlando 

 

Cabanas com vista para o Roa’s 
Rapids 

Desfrute de uma cabana particular com vista 

para o rio de águas rápidas 

• Quatro visitantes por cabana, com capacidade para 

até sete pessoas, com custo adicional. 

• O número máximo de pessoas é baseado nos 

visitantes pagantes – crianças com mais de 3 

anos são consideradas visitantes pagantes.. 

• O valor para visitantes adicionais é de $15-
$30. 

 

 
Cabanas de frente para a praia 

Essas cabanas estão localizadas na área mais 

desejada do parque. 

• Quatro visitantes por cabana, com capacidade para 

até sete pessoas, com custo adicional. 

• O número máximo de pessoas é baseado nos 

visitantes pagantes – crianças com mais de 3 

anos são consideradas visitantes pagantes. 

• O valor para visitantes adicionais é de $15-$30. 
 
 

 
WavePool Loungers 

Desfrute de uma espreguiçadeira com uma 

cobertura localizada em uma área exclusive na 

areia, em frente a piscina de ondas. 

• O valor inclui 1 espreguiçadeira com cobertura. 

• O número máximo de pessoas é baseado nos 

visitantes pagantes – crianças com mais de 3 anos 

são consideradas visitantes pagantes. 

Cabanas Premium 

Curta a sua própria cabana localizada em uma 

ilha entre as duas piscinas de onda. 

• Valor inclui o máximo de 4 visitantes. 
 

• O número máximo de pessoas é baseado nos 

visitantes pagantes – crianças com mais de 3 

anos são consideradas visitantes pagantes. 
 

• Essas cabanas contam com decoração 

mais sofisticada em uma ilha privativa. 

 
 

Cabana Ultimate 

Curta a sua própria cabana localizada em uma 

ilha entre as duas piscinas de onda. 

• Valor inclui o máximo de 8 visitantes. 
 

• O número máximo de pessoas é baseado nos 

visitantes pagantes – crianças com mais de 3 

anos são consideradas visitantes pagantes. 
 

• Essas cabanas contam com decoração 

mais sofisticada em uma ilha privativa. 

 
 

Cabana para famílias com vista para  

o Roa’s Rapids 

Desfrute de uma cabana privativa dupla com 

vista para o rio Roa’s Rapids, localizada na ilha 

Roa’s Island. 

• Valor inclui o máximo de 7 visitantes. 
 

• O número máximo de pessoas é baseado nos 

visitantes pagantes – crianças com mais de 3 

anos são consideradas visitantes pagantes. 

https://aquatica.com/Orlando
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ALIMENTAÇÃO 

Para os visitantes que preferem um local tranquilo para refeição é recomendado 

ir aos restaurantes fora do horário de pico. 

ALERGIAS 

O Aquatica é comprometido em oferecer a todos os visitantes uma experiência de 

alimentação satisfatória e segura. Refeições para pessoas alérgicas são oferecidas 

em nossos restaurantes. Para informações adicionais e dúvidas, por favor, contate 

um dos líderes de nossa equipe nos restaurantes. 

POLÍTICA DE ENTRADA COM ALIMENTOS 
O Aquatica tem limitações claras sobre os tipos de comidas e bebidas compradas 

fora do parque que podem ser levadas junto ao visitante. Coolers são permitidos, 

mas podem ter capacidade de até 15 litros. Para visitantes com dietas específicas, 

existem armários especiais com acesso ilimitado, disponíveis para aluguel. Duas 

áreas de piquenique estão localizadas nos pontos de ônibus na frente do parque, e 

os visitantes podem entrar e sair dessas áreas quantas vezes desejarem durante o 

dia. Os visitantes têm a opção de doar os alimentos que não forem permitidos no 

parque para a instituição Second Harvest Food Bank. 

As seguintes comidas e bebidas não são permitidas: 

• Almoços ou porções tamanho família (como sacos grandes de salgadinhos, 

sanduíches, hot dogs, pedaços de pizza, frango frito, etc) 

• Qualquer bebida, exceto garrafinhas de água 

• Qualquer pote/garrafa/item de vidro não é permitido 

Coolers podem conter: 

• Snacks de tamanho individual (frutas, salgadinhos, biscoitos) 

• Garrafinhas de água 

• Comida de bebê em potes de plástico 

 

Para a segurança dos nossos animais, canudos de plástico, balões e 

tampas de copo não são permitidos no Aquatica. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Rios e 

piscinas 

de onda 
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NÍVEL SENSORIAL & REGRAS: 
1 = baixo estímulo sensorial, 10 = alto estímulo sensorial* 

NOME DA ATRAÇÃO: 

ROA’S RAPIDS 

RESUMO DA ATRAÇÃO: 

No Roa’s Rapids, a diversão nunca acaba. Um rio de 
correnteza cheio de redemoinhos e jatos de água que te 
leva para diversas áreas do parque. 

 

 

 
• Nado livre na 

correnteza 

• Possibilidade de 

splashs 

• Possibilidade de 

ingestão de água 

• Possibilidade de 

barulhos de 

água e de 

outros 

visitantes 

• Cheiro sutil 

de água 

• Cores fortes 

• O cenário muda de 

acordo com a 

localização 

Visitantes menores de 1,3m devem usar colete salva-vidas. 

 

 
 

NÍVEL SENSORIAL & REGRAS: 
1 = baixo estímulo sensorial, 10 = alto estímulo sensorial* 

 
 

NOME DA ATRAÇÃO: 

LOGGERHEAD LANE 

RESUMO DA ATRAÇÃO: 

Nesse rio, a água é calma e os visitantes 

passeiam em boias enquanto desfrutam das belas 

paisagens, passando até por aquários com milhares 

de peixes tropicais. 

 

 
• Flutuação em 

boias ao longo 

do rio  

• Possibilidade de 

ingestão de água 

• Possibilidade de 

barulho de 

água e de 

outros 

visitantes 

• Cheiro sutil 

de água 

• Cores fortes 

• Passagem por 

aquários ao longo 

do percurso 

 

 

Visitantes menores de 1,22m devem usar colete salva-vidas 
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GUIA SENSORIAL & REGRAS: 
1 = baixo estímulo sensorial, 10 = alto estímulo sensorial* 

NOME DA ATRAÇÃO: 

CUTBACK COVE WAVE POOL 

& BIG SURF SHORES 

RESUMO DA ATRAÇÃO: 

No Cutback Cove, os visitantes encontram 

muitas ondas e diversão. No Big Surf Shores, 

você pode curtir as ondas mais altas ou 

relaxar na água agitada. Você decide qual 

onda quer pegar! 

 

 
• Splashs de água 

e ondas.  

• Possibilidade de 

ingestão de água 

• Possibilidade de 

barulho de água e 

de outros 

visitantes 

• Barulho de 

contagem 

regressiva 

• Cheiro sutil 

de água 

• A piscina pode 

ficar cheia com 

outros visitantes 

Não há altura mínima requerida. Visitantes menores de 1,22m devem vestir colete salva-vidas 

          



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Atrações 
para a 

família & 
crianças 
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NÍVEL SENSORIAL & REGRAS: 
1 = baixo estímulo sensorial, 10 = alto estímulo sensorial* 

 

NOME DA ATRAÇÃO: 

RAY RUSH 

RESUMO DA ATRAÇÃO: 

Com quase 20 m de altura, o visitante irá 

deslizar, boiar e se molhar, passando por 

tubos, escorregadores e paredes 

escorregadias. Ideal para diversão em 

família.  

 

 
• Splashs de água, 

giros e cortina 

d’água 

• Possibilidade de 

ingestão de água 

• Possibilidade 

de barulhos de 

água e de 

outros 

visitantes 

• Cheiro sutil 

de água 

• Cores fortes 

• Áreas semifechadas 

Os visitantes devem ter altura mínima de 1,07m para participar. Visitantes menores de 1,22m devem usar colete salva-vidas

 
 

 
 

NÍVEL SENSORIAL & REGRAS: 
1 = baixo estímulo sensorial, 10 = alto estímulo sensorial * 

 
NOME DA ATRAÇÃO: 

WALHALLA WAVE 

RESUMO DA ATRAÇÃO: 

A uma altura de seis andares, os visitantes 

mergulham por túneis, moinhos e curvas. A 

segunda metade da atração é completamente 

no escuro, com curvas e voltas.  

 

 
• Atração 

parcialmente 
fechada 

• Mergulho no fim da 
atração 

• Giros e curvas 

• Possibilidade de 

ingestão de água 

• Possibilidade 

de barulhos de 

água e de 

outros 

visitantes. 

• Cheiro sutil 

de água 

• Cores fortes 

• Parte da atração é 

no escuro, 

voltando à 

claridade 

rapidamente 

 

Os visitantes precisam ter altura mínima de 1,02m. Visitantes menores de 1,22m necessitam usar colete salva-vidas.
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NÍVEL SENSORIAL E REGRAS: 
1 = baixo estímulo sensorial, 10 = alto estímulo sensorial* 

 

NOME DA ATRAÇÃO: 

WALKABOUT WATERS 

RESUMO DA ATRAÇÃO: 

Este é o playground perfeito para as crianças 

descerem em escorregadores e brincarem com 

jatos d’água.  

 

 
• Alto estimulo e 

muitas áreas 

interativas 

• Esguichos de 

água 

• Área de alta 

circulação 

• Possibilidade 

de ingestão de 

água 

• Possibilidade 

de barulhos de 

água e de 

outros 

visitantes 

• Cheiro sutil 

de água 

• Cores fortes e 

cenário que 

muda conforme 

o tempo 

• Áreas semifechadas  

Os visitantes precisam ter altura mínima de 1,22 para entrar na piscina 

Escorregadores abertos que terminam em área movimentada: Visitantes devem ter altura mínima de 0,91 m para participar. 

Escorregadores abertos maiores de 2,5 m: Visitantes precisam ter altura mínima de 1,22 m e devem usar colete salva-vidas. 

Escorregadores fechados maiores de 2,5 m: Visitantes devem ter altura mínima de 1,22 m. Não é permitido usar colete salva-vidas.

 

 
 

NÍVEL SENSORIAL & REGRAS: 
1 = baixo estímulo sensorial, 10 = alto estímulo sensorial* 

 
NOME DA ATRAÇÃO: 

KATA’S KOOKABURRA 

COVE 

RESUMO DA ATRAÇÃO: 

Espaço aquático para crianças, com escorregadores, 

esguichos e fontes. Atração especialmente planejada 

para a família. 

 

 
• Espaço com 

diversas atrações, 
escadas e 
escorregadores 
pequenos 

• Possibilidade de 

ingestão de água 

• Possibilidade de 

barulhos de água 

e de outros 

visitantes 

• Barulho de 

contagem 

regressiva 

• Cheiro sutil 

de água 

 

 

 

• Cores fortes 

• Área interativa e 

aberta, com 

presença de 

outros visitantes 

          

          



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toboáguas e     
escorregador 
com tapete 
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NÍVEL SENSORIAL E REGRAS: 
1 = baixo estímulo sensorial, 10 = alto estímulo sensorial* 

NOME DA ATRAÇÃO: 

TASSIE TWISTER 

RESUMO DA ATRAÇÃO: 
 

Este toboágua leva o visitante para uma aventura em uma boia 

individual ou para duas pessoas até uma tigela gigante, com 

muitos giros e rodopios até chegarem ao Loggerhead Lane, o 

rio de águas tranquilas do Aquatica.

 

 
• Deslizamento rápido 

• Giros com potencial 

de respingos de 

água e mergulho 

no fim da atração 

• O visitante deve ter 

condição de se 

manter na boia 

• Possibilidade de 

ingestão de água 

• Possibilidade 

de barulhos de 

água e de 

outros 

visitantes 

• Cheiro sutil 

de água 

• Cores fortes 

• Giros e curvas

Visitantes com menos de 1,20m devem usar colete salva-vidas. 

 

 

NÍVEL SENSORIAL E REGRAS: 
1 = baixo estímulo sensorial, 10 = alto estímulo sensorial* 

 

NOME DA ATRAÇÃO: 

WHANAU WAY 

RESUMO DA ATRAÇÃO: 

A bordo de boias duplas, esse toboágua, 

leva os visitantes a um passeio cheio de 

curvas, quedas e cortinas d’água.

 

• Giros com 
potencial de 
respingos de 
água e mergulho 
no fim da atração 

• O visitante deve ter 
condições de se 
manter na boia 

• Possibilidade de 

ingestão de água 

• Possibilidade 

de barulhos de 

água e de 

outros 

visitantes 

• Cheiro sutil 

de água 

• Cores fortes 

• Movimentos 

rápidos durante 

a atração 
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NÍVEL SENSORIAL E REGRAS: 
1 = baixo estímulo sensorial, 10 = alto estímulo sensorial* 

NOME DA ATRAÇÃO: 

OMAKA ROCKA 

RESUMO DA ATRAÇÃO: 

A Omaka Rocka é um toboágua no qual 

os visitantes escorregam em boias por 

funis enormes, deslizando de um lado ao 

outro e depois de costas. 

 

 
• Atração com boia 

passando por 

tubos parcialmente 

fechados 

• Mergulho no fim da 

atração 

• Respingo de 

água 

• Possibilidade de 

ingestão de água 

• Possibilidade 

de barulho de 

água e de 

outros 

visitantes 

• Cheiro sutil 

de água 

• Cores fortes 

• Descidas rápidas 

por tubos coloridos 

e parcialmente 

fechados

                O visitante precisa ter altura mínima de 1,22m para participar da atração

 

  
 

NÍVEL SENSORIAL E REGRAS: 
1 = baixo estímulo sensorial, 10 = alto estímulo sensorial* 

 
NOME DA ATRAÇÃO: 

TAUMATA RACER 

RESUMO DA ATRAÇÃO 

Conheça a Taumata Racer, um escorregador de 

alta velocidade onde oito visitantes podem 

participar ao mesmo tempo e competir para ver 

quem será o primeiro na linha de chegada. 

*O visitante deve ter a altura mínima de 1,22m para participar.

     
• Descida de alta 

velocidade 

• Espirros de água 
ao fim do 
escorregador 

• Possibilidade de 

ingestão de água 

• Possibilidade 

de barulhos de 

água e de 

outros 

visitantes 

• Cheiro sutil 

de água 

• Cores fortes 

• Descida ao 

lado de outros 

visitantes em 

espaço aberto

          

TATO PALADAR AUDIÇÃO OLFATO VISÃO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toboáguas 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

NÍVEL SENSORIAL E REGRAS: 
1 = baixo estímulo sensorial, 10 = alto estímulo sensorial* 

NOME DA ATRAÇÃO: 

DOLPHIN PLUNGE 

Resumo da atividade: 

Dois toboáguas que te levam a um mundo 

subaquático que abriga lindos golfinhos de 

Commerson, conhecidos por serem 

brincalhões e muito rápidos. Enquanto 

escorrega pelo tubo, você pode encontrá-los 

nadando perto de você. 

 

 
• O corpo 

escorrega 

encostado no 

tubo 

• Mergulho na 

piscina ao fim do 

toboágua 

• Possibilidade de 

ingestão de água 

• Possibilidade de 

barulho de água 

e de outros 

visitantes 

• Cheiro sutil 

de água 

• O tubo é fechado 

• Visão dos 

golfinhos 

nadando

 

O visitante precisa ter altura mínima de 1,22m para participar da atração. Coletes salva-vidas não são permitidos nessa atração.  

 
 

 
 

NÍVEL SENSORIAL E REGRAS: 
1 = baixo estímulo sensorial, 10 = alto estímulo sensorial* 

NOME DA ATRAÇÃO: 

IHU’S BREAKAWAY FALLS 

Resumo da atividade: 

Encare a queda livre da Ihu’s Breakway Falls – 

a mais alta, íngreme e única atração do tipo em 

Orlando. Enfrente seus medos. Você nunca 

sabe quem vai cair primeiro, tudo o que você 

sabe é que vai ser uma aventura incrível. 

 

 
• Queda repentina 

no início da 
atração 

• Mergulho na 
piscina no fim do 
toboágua 

• Possibilidade de 

ingestão de água 

• Possibilidade 

de barulho de 

água e de 

outros 

visitantes 

• Cheiro sutil 

de água 

• Cores fortes 

• Tubo fechado 

 

O visitante precisa ter altura mínima de 1,22 m para participar da atração. Coletes salva-vidas não são permitidos nessa atração. 
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