
 

 

 

 



GUIA SENSORIAL DO 

DISCOVERY COVE 

 

 

 

 

 
 
 

Planejando sua visita ao Discovery Cove.  
 

 

 

O Discovery Cove oferece vários serviços para tornar o seu dia incrível 
 

 

 
O Discovery Cove é um resort de um dia com tudo incluído onde você e a sua 

família podem aproveitar a oportunidade única de nadar com golfinhos, praticar 

snorkel em meio a centenas de peixes tropicais e arraias, alimentar pássaros 

exóticos com as suas próprias mãos e relaxar em lindas praias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

©2019 SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. All rights reserved. 2 

 

 

 



GUIA SENSORIAL DO 

DISCOVERY COVE 

 

RESUMO DOS NÍVEIS 
SENSORIAIS 

1 = baixo estímulo sensorial, 10 = alto estímulo sensorial* 
 

 

Explorer’s Aviary 5 0 7 2 4 

Freshwater Oasis 4 1 2 2 4 

The Grand Reef 5 1 2 1 4 

Wind-Away River/Serenity Bay 4 1 2 1 3 

Dolphin Lagoon 8 1 2 1 7 

Shark Swim 8 1 2 1 7 

SeaVenture 7 1 2 1 7 

 

 

 

*Rated by International Board of Credentialing and Continuing Education Services (IBCCES). © 2018 IBCCES. All rights reserved.3 
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AGRADECIMENTO ESPECIAL AO 

CONSELHO INTERNACIONAIS DE 

PADRÕES DE CREDENCIAMENTO E 

EDUCAÇÃO CONTINUADA (IBCCES) 

PELO DESENVOLVIMENTO DESSE GUIA 

SENSORIAL 

Há mais de 20 anos, o IBCCES é líder no 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 da viagem e 

hospitalidade. Os avaliadores acreditam que as informações contidas 

nesse 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 no 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.  
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GUIA SENSORIAL DO 
DISCOVERY COVE 

 
 
 
 
 
 
 

 
GERAL 

No Discovery Cove, 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 o 
autismo 

• Desenvolvimento de programas 

• Habilidades Sociais 

• Comunicação 

• Ambiente 

• Consciência emocional 
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ENDEREÇO DISCOVERY COVE 

6000 DISCOVERY COVE WAY ORLANDO, FL.32821 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

   

THE GRAND REEF
®

 DOLPHIN LAGOON
®

 SERENITY BAY WIND-AWAY RIVER CONSERVATION CABANA EXPLORER’S AVIARY FRESHWATER OASIS
®

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 
  

Explore essa lagoa 

tropical com centenas de 

peixes e majestosas 

arraias 

Nade com um simpático 

golfinho nariz-de-garrafa 

 
 

*Disponível no pacote com 
nado com golfinho 

Aproveite o sol 

enquanto desfruta 

desse maravilhoso 

playground de água 

doce 

Percorra as correntezas 

suaves desse rio tropical 

ao passar por praias 

paradisíacas e cascatas 

Conheça animais que 
estão ameaçados de 
extinção enquanto 

aprende sobre nossos 
programas de 
conservação 

Ouça o canto de 

centenas de pássaros 

coloridos enquanto eles 

pairam ao seu redor 

Fique cara a cara com 
lontras brincalhonas 
enquanto passeia por 
uma trilha aquática 

       

 
 
 

  CONECTE-SE CONOSCO ONLINE  
 

  DISCOVERYCOVE.COM  

GUIA SENSORIAL 
DISCOVERY COVE 

http://discoverycove.com/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AMENIDADES 
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SERVIÇO AO VISITANTE 

A equipe de atendimento ao visitante do 

Discovery Cove é equipada para ajudá-lo 

com os seguintes serviços. Você pode 

localizá-los no balcão de atendimento ou 

de informações dentro do parque. 

• Informações sobre os serviços do parque 

• Opções de upgrade 

• Solicitações de achados e perdidos 

• Informação sensorial do parque 

 

ÁREA SILENCIOSA 
 
Os visitantes que precisarem de um 

momento de silêncio e tranquilidade 

podem utilizar o nosso novo espaço 

silencioso localizado próximo à nossa 

unidade de primeiros socorros. O 

espaço fica localizado em uma área de 

baixa circulação e conta com assentos 

confortáveis para os visitantes que 

precisarem de um tempo para relaxar. O 

local será ocupado em ordem de 

chegada. 
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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 estacionamento no Discovery Cove é gratuito, no entanto, a entrada no estacionamento dos 

outros parques do grupo não está incluída, a menos que sua reserva seja o pacote Ultimate. 

Neste caso, o estacionamento no SeaWorld Orlando, no Aquatica Orlando e no Busch 

Gardens Tampa Bay está incluído no seu pacote Discovery Cove. 
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ALUGUEL DE CABANAS 

Reserve a sua própria cabana privativa, localizada em meio a uma 

paisagem exuberante, com vista para a água. 

A área onde ficam as cabanas oferece mais privacidade para as famílias que 

procuram uma pausa dos estímulos sensoriais. As cabanas podem ser reservadas 

online, por telefone e no Guest Services. O aluguel de cabanas tem disponibilidade 

limitada e requer reserva.  

Amenidades incluídas:  

Um anfitrião disponível para reabastecer a cabana com toalhas, bebidas e 

snacks 

• Cadeiras e mesas 

• Armário privativo e toalhas 

• Snacks e drinks ilimitados (incluindo água e outras bebidas) 

Para checar disponibilidades e valores, acesse Discoverycove.com 
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REFEIÇÕES 

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

restaurante fora do horário de pico (das 11h às 13h). 

ALERGIAS 

O Discovery Cove é comprometido em oferecer a todos os visitantes uma 

experiência de alimentação satisfatória e segura. Nós também atendemos a todos 

os tipos de dietas, servindo alimentos frescos, frutos do mar e opções vegetarianas. 

Opções para pessoas alérgicas também estão disponíveis no Laguna Grill. Ao 

chegar ao restaurante, dirija-se à saída e peça para falar com um dos nossos líderes 

da equipe e ele recomendará a melhor refeição para você. 

POLÍTICA DE ENTRADA COM ALIMENTOS 

Aproveite o acesso ilimitado à fantástica seleção de comidas e bebidas durante o dia 

inteiro. Quando dizemos que as refeições estão incluídas na reserva do Discovery 

Cove, queremos dizer exatamente isso. Do café da manhã ao almoço, você encontrará 

uma grande variedade de pratos recém-preparados e deliciosas e saudáveis opções 

para degustar. Bebidas e comidas compradas fora do parque não são permitidas dentro 

do parque. Isso inclui bebidas alcóolicas e coolers. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
NOME DA ATRAÇÃO: 

EXPLORER’S AVIARY 

RESUMO DA ATRAÇÃO: 

Observe centenas de pássaros coloridos 

voarem ao seu redor. Escute seus cantos e 

espere até que um deles vá até você e coma 

frutas diretamente da sua mão.   

 

 
• Opção de 

alimentar os 

pássaros 

• Proximidade com 

os animais 

• Espaço aberto 

com plantas e 

texturas 

diferentes 

• Não aplicável • Som dos 

pássaros 

• Som de água  

• Cheiro sutil de 

animais e do 

ambiente 

• Vida animal e 

vegetal 

• Animais andando e 

voando pelos 

visitantes 

 

 

 
 

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

 
NOME DA ATRAÇÃO: 

FRESHWATER OASIS 

RESUMO DA ATRAÇÃO: 

Desenvolvido com um design de floresta tropical e 

águas cristalinas, você e a sua família podem 

relaxar, explorar e fazer diversas  descobertas 

nesse lugar incrível.

 

 
• Caminhada em 

baixo d’água 

• Uso de 

snorkel/máscara 

• Possibilidade de 

ingestão de água 

• Possibilidade 

de barulhos da 

água  

• Cheiro sutil de                                  

água e dos 

animais.               

 

          

          

• Possibilidade de 
encontrar com 
lontras. 
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NÍVEL SENSORIAL & REGRAS: 
1 = baixo estímulo sensorial, 10 = alto estímulo sensorial* 

NOME DA ATRAÇÃO: 

THE GRAND REEF 

RESUMO DA ATRAÇÃO: 

As famílias podem fazer diversas 

descobertas ao longo das águas do Grand 

Reef, observando tubarões nadarem bem 

pertinho (através de um vidro), brincando de 

esconde-esconde com peixes exuberantes e 

arraias.

 

 
• Mergulho 

• Uso de 

snorkel/máscara 

• Interação com 

peixes/arraias 

• Possibilidade de 

ingestão de água 

• Possibilidade 

de barulhos da 

água 

• Cheiro sutil de 

água e animais.  

• Muitas espécies de 

peixes e outras 

espécies marinhas 

• Visão “cara a 

cara” com 

tubarões 

 
 

 
 

 
 

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

NOME DA ATRAÇÃO: 

WIND-AWAY RIVER AND 

SERENITY BAY 

RESUMO DA ATRAÇÃO: 

Deixe-se levar pela correnteza tranquila 

desse rio tropical ao passar por praias 

paradisíacas, uma floresta tropical, 

cascatas e uma caverna subaquática. 

 

 
• Natação 

• Cachoeiras e 

cavernas durante o 

passeio 

• Possibilidade de 

ingestão de água 

• Possibilidade 

de barulhos de 

água e de 

outros 

visitantes 

• Sons de 

cachoeira 

• Cheiro sutil de 

água e de 

animais 

• O cenário muda 

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

NOME DA ATRAÇÃO: 

DOLPHIN LAGOON 

RESUMO DA ATRAÇÃO: 

 
Acompanhado por um treinador, pequenos grupos de 
visitantes entram em águas rasas e se familiarizam com 
seus golfinhos através de abraços, beijos e interações. Em 
seguida, levando a aventura um passo adiante, os visitantes 
interagem com seus golfinhos em águas mais profundas e 
nadam segurando e sua nadadeira dorsal. 

 
 

 

 
• Natação 

• Interação com 

golfinho 

• Possibilidade de 

ingestão de água 

• Possibilidade 

de barulhos de 

água e de 

outros 

visitantes 

• Cheiro sutil 

de água e de 

animais 

• Interação pessoal 

com golfinho

 

 
 

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

NOME DA ATRAÇÃO: 

SHARK SWIM 

RESUMO DA ATRAÇÃO: 

Nossa experiência completa inclui uma 

interação com tubarões em águas rasas e uma 

sessão de treinamento com os aquaristas 

especializados do Discovery Cove. Você 

também terá a oportunidade de nadar 

livremente entre espécies de tubarão.  

• Mergulho 

• Interação com 

tubarões e 

outros animais 

marinhos  

 

 

 •   

          

TATO PALADAR

R 
AUDIÇÃO OLFATO VISÃO 

• Uso de 
snorkel/máscara 

• Possibilidade de 
ingestão de água 

• Possibilidade de 
barulho de água e de 
outros visitantes 

• Cheiro sutil de água e 
de animais 

• Visão de tubarões de 
perto 
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NÍVEL SENSORIAL & REGRAS: 
1 = baixo estímulo sensorial, 10 = alto estímulo sensorial* 

NOME DA ATRAÇÃO: 

SEAVENTURE 

RESUMO DA ATRAÇÃO: 

O SeaVenture é uma experiência única. 

Alguns dizem que é como andar na Lua, 

porém cercado por peixes. O SeaVenture tem 

cerca de 45 minutos de duração, incluindo 

orientação e uma caminhada guiada de 

aproximadamente 20 minutos.  

 

 
• Caminha da 

em baixo 

dágua 

• Uso de um 

capacete especial 

e aparato 

respiratório 

• Possível interação 

com animais 

marinhos 

amigáveis 

• Possibilidade de 

ingestão de água 

• Possibilidade 

de barulhos de 

água 

• Cheiro sutil 

de água 

• Possibilidade de 

interação com vida 

marinha 

• Oportunidade de 

observar o fundo 

do mar 

          


