
FÉRIAS DEBAIXO DE ÁGUA NATAL 2015  

 
 

 

  Prendas! Frio! Renas! Neve!  Trenós no céu a aproximar-se…mas quem vem lá?  Que coisa 

estranha…o quê? Ali…!   Não, não vamos falar da rena Rodolfo do nariz vermelho… vamos aproveitar as 

férias de Natal para falar de tubarões, raias, lontras marinhas, pinguins e de muitos mais animais que vivem 

no Oceanário. Vamos mudar a tradição e em vez de pintarmos o Natal de vermelho, vamos pintá-lo de 

azul! A proposta para estas férias está recheada de atividades divertidas e educativas. Só faltas tu para 

tornar estes dias ainda mais divertidos! 

 

Dias*: De 18 de dezembro a 31 de dezembro (*exceto fins de semana e feriados)  

Horário: Das 8h30 às 18h30 (horário adaptado aos horários dos pais) 

Idades: Dos 4 aos 12 anos. 

Preços: 40€ por dia, por participante; pacotes de 4 dias, 150€; pacotes de 5 dias, 180€ (inclui entradas nas 

exposições do Oceanário, atividades, materiais, almoço, lanche e seguro). O preço de pacote já inclui 

desconto, pelo que não acumula com outras promoções ou descontos.  

Nota: É indispensável uma reserva prévia, que está condicionada às vagas existentes. Este programa realiza-

se apenas com um número mínimo de crianças e pode ser alterado caso a idade e/ou desenvolvimento do 

grupo, bem como outras condições assim o determinem.  

 

PROGRAMA 

O programa das “Férias debaixo de água” é dirigido a crianças dos 4 aos 12 anos. Os participantes são 

recebidos nas salas do Programa de Educação do Oceanário de Lisboa, que contemplam quatro espaços 

para atividades, uma sala de refeições e uma sala de preparação de refeições.  
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O programa de férias apresenta atividades hands-on, observação de animais, artes plásticas, drama, 

investigação, entre outras atividades. Haverá, ainda, tempo para correr e saltar num ambiente que promove 

a aprendizagem. 

 

O programa, que será adaptado de acordo com as diferentes faixas etárias, terá cinco dias temáticos: 
 

Segunda-feira – Todos os oceanos são dos tubarões 

Imponentes, velozes, enormes e assustadores…os tubarões são presença obrigatória em todos os oceanos. 

As suas características fascinantes, as diferentes espécies, o seu comportamento e porque não precisamos 

ter medo de tubarões são alguns dos temas abordados. Os tubarões são dos mais emblemáticos animais 

presentes no Oceanário e esta é a melhor forma para aprender como ajudar na sua conservação.  

 

Terça-feira – O Pacífico é das lontras marinhas 

Qual é o truque para sobreviver nas águas frias do oceano Pacífico temperado? As lontras marinhas estão 

prontas para o desvendar! Neste dia aprende-se que estes mamíferos têm as mais excecionais capacidades 

de adaptação ao meio marinho. No maior dos oceanos, a vida de uma lontra não é fácil e é bem mais do 

que só comer, dormir e brincar. 

 

Quarta-feira – Os pinguins vivem no Antártico   

Rumo ao Sul, em direção ao oceano Antártico, para conhecer as mais de 17 espécies de pinguins que aí 

habitam. Do menor ao maior, ou do pinguim-pequeno ao imperador, estas aves marinhas têm os mais 

curiosos truques para sobreviver às temperaturas mais frias do planeta. No Oceanário, os anfitriões são os 

pinguins-de-Magalhães e o pinguim-saltador-da-rocha. 

 

Quinta-feira – No Índico não há só corais, também há florestas tropicais 

Mesmo à beirinha do oceano Índico, encontram-se das mais belas florestas tropicais. Rivalizam com os 

recifes de coral, na diversidade de vida. Contas feitas, são milhares de espécies de animais e plantas que 

habitam estes dois ecossistemas. Conhecer os seus habitantes e aprender a protege-los, é o desafio para 

este dia. 
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Sexta - feira – No Atlântico reina o papagaio-do mar, o arau, a torda e o bacalhau 

Nas escarpas rochosas do Atlântico, vive uma família de aves muito especial. Apesar de serem da mesma 

família, papagaios-do-mar, araus e tordas têm diferenças que vão ser exploradas neste programa. Não vai 

faltar um mergulho no “nosso” oceano, para conhecer uma das mais emblemáticas espécies – o 

bacalhau. No final, todos vão saber escolher o manjar mais sustentável para a consoada. 
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DORMINDO COM OS TUBARÕES NAS FÉRIAS! 
No dia 22 de dezembro, o programa das “Férias Debaixo de Água” pode, ainda, ser prolongado pela 

noite dentro. É possível deixar o seu filho a dormir com uma companhia muito especial…os imponentes e 

velozes tubarões! Entre algumas surpresas que, obviamente, não podemos revelar, haverá atividades ao 

jantar e visitas à sala de preparação de comida.  

Garantimos-lhe uma experiência inesquecível! 

Para participar neste programa, basta ter mais de seis anos, trazer uma escova de dentes, roupa confortável 

para dormir, um saco-de-cama e muito boa disposição. 

 

Preços: 50€ por participante, exclusivo para os participantes das “Férias debaixo de água”. 

Nota: É indispensável uma reserva prévia, que está condicionada às vagas existentes. Este programa apenas 

se realiza com um número mínimo de crianças. O programa pode ser alterado caso a idade e/ou 

desenvolvimento do grupo, bem como outras condições assim o determinem.  
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CANCELAMENTO E PAGAMENTO DOS PROGRAMAS FÉRIAS DEBAIXO DE ÁGUA E DORMINDO COM OS 

TUBARÕES NAS FÉRIAS 

Cancelamentos: Qualquer cancelamento, por parte do cliente, deverá ser efetuado até três dias úteis antes 

da data do início do programa. 

Por uma razão de força maior que comprometa a realização do programa, o Oceanário de Lisboa reserva, 

ainda, o direito de cancelamento do mesmo até ao último dia útil anterior ao início do programa. Nestas 

condições, a reserva poderá ser alterada para outra data ou caso tenha sido efetuado algum pagamento, 

o Oceanário compromete-se a proceder à sua devolução. 

Pagamento: O pagamento deverá ser efetuado, no máximo até oito dias antes do início do programa, de 

forma a garantir a reserva.  

Forma de pagamento: Envio de cheque por correio, para Oceanário de Lisboa – Esplanada D Carlos I – 

1990-005 LISBOA. Cheque à ordem de Oceanário de Lisboa SA. Diretamente no Oceanário (com cheque, 

cartão ou numerário). Por transferência bancária ou depósito para NIB 0018 0003 4054 3019 0207 3 (Banco 

Santander Totta). Caso o pagamento seja feito por transferência/depósito, agradecemos o envio do 

comprovativo por fax para o nº 218 917 001 ou para o email reservas@oceanario.pt, juntamente com 

indicação dos dados do participante. Para mais informações e inscrições contacte 218 917 000 ou 

reservas@oceanario.pt  

 

Para o seu bem-estar e segurança, as nossas instalações estão protegidas por um sistema de televisão 

interna e por uma equipa de segurança disponível 24 horas por dia.  

NOVEMBRO 2015 

 

 

WWW.OCEANARIO.PT 


