
FÉRIAS DEBAIXO DE ÁGUA | PÁSCOA 2016  

 

 
 

FÉRIAS DEBAIXO DE ÁGUA | PÁSCOA 2016 
 

 

Quando for grande quero ser…biólogo marinho e estudar todos os peixes ou veterinário e cuidar de tartarugas 

marinhas e pinguins? Ou talvez educador marinho e ensinar como são fantásticos os oceanos? Não. Afinal o que eu 

quero ser mesmo é mergulhador e investigar como se vive debaixo de água. Ou será que prefiro ser advogado do 

mar e entrar em ação para proteger os oceanos? Nestes dias de férias vai ser fácil rir, aprender e brincar ao faz de 

conta. O mais difícil vai ser decidir qual a melhor profissão do Oceanário. Hoje vou ser… 

 

Dias*: De 21 de março a 1 de abril (*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 consecutivos, 150€; pacotes de 5 dias consecutivos, 180€ 

(inclui entradas nas exposições do Oceanário, atividades, materiais, almoço, lanche, seguro e uma lembrança). O preço 

de pacote já inclui desconto, pelo que não acumula com outras promoções ou descontos.  

Nota: Para participar neste programa 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 

Este programa é dirigido a crianças dos 4 aos 12 anos. Os participantes são recebidos nas salas do Programa de 

Educação do Oceanário de Lisboa, as quais contemplam quatro espaços para atividades, uma sala de refeições e uma 

sala de preparação de refeições.  

O programa de férias apresenta atividades hands-on, observação de animais, artes plásticas, drama, investigação, 

entre outras atividades. Haverá tempo para correr e saltar num ambiente que promove a aprendizagem. Outras 

atividades em outdoor no Parque das Nações serão incluídas: expedições aos Jardins d’Água e piquenique, entre 

outras. 

O programa, que será adaptado de acordo com as diferentes faixas etárias, terá cinco dias temáticos: 
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Hoje sou biólogo (Segunda feira) 

10H00 – Otólitos, vivíparos, dentículos dérmicos, cnidócitos, simbiose, necrófagos ou simplesmente comilões? 

Hummmm…compreender esta “linguagem”, só mesmo com a ajuda da ciência. Zoologia, ictiologia, etologia, 

ecologia, ou tudo à mistura? Observo, escrevo, analiso, estudo e tiro conclusões. Há muito para aprender, porque 

hoje sou biólogo. 

 

Hoje sou veterinário (Terça feira) 

9H00 – Chega à sala de urgências um pinguim a coxear. Rápido, prepara a maca, é preciso fazer um RX para saber 

se tem fraturas. Logo a seguir uma ecografia, a uge-de-pintas-azuis está grávida e desta vez são gémeos. Parabéns! 

Depressa, com uma pulseira vermelha da triagem chegou uma tartaruga com falta de ar. Será que engoliu um anzol, 

uma espinha de peixe ou um saco de plástico? Não há tempo para hesitar. Visto a bata e as luvas e ponho o 

estetoscópio, porque hoje sou veterinário!  

 

Hoje sou educador marinho (Quarta feira) 

11H30 – Tudo preparado. A turma está a chegar. Na mochila, os ovos de tubarão, as penas de pinguim, o cartão SOS 

e a enciclopédia marinha. Recebo os visitantes e começo pelo painel de azulejos, passamos pela ponte e a porta do 

navio abre-se para o grupo. – Os bilhetes, por favor. Fotografias sem flash. Primeira paragem: Aquário central. – Aqui 

vivem sete espécies de tubarões. Querem saber quais são? Tenho muito para vos ensinar, porque hoje sou educador 

marinho. 

 

Hoje sou advogado do mar (Quinta feira) 

05h00 – TrimmTrimmmm. Estou sim? Onde? Vou já para ai. Um recife de coral transformado em colares e brincos, 

um urso-polar sem gelo para viver e um golfinho apanhado numa rede de pesca?! Que mais pode acontecer? Não 

há tempo para pausas. É preciso agir, proteger e tomar medidas urgentes. Faço campanhas, anúncios, bandeiras e 

falo com pessoas importantes, porque hoje sou advogado do mar. 

 

Hoje sou mergulhador (Sexta feira)  

7H30 – Uiiii que água tão fria! Fato seco, barbatanas, máscara e o peso certo no cinto de chumbos, para não ficar a 

boiar. Respirar fundo e aqui vou eu. Splash! Quem roubou a minha máscara de mergulho? As lontras Micas e Maré 

são danadas para a brincadeira. É preciso estar atento. Luva de aço na mão e muita coragem. Está na hora da refeição 

e há um tubarão com fome de touro. Alimento, limpo, faço análises e mergulho. E não posso parar um minuto, 

porque hoje sou mergulhador.  
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CANCELAMENTO E PAGAMENTO DO PROGRAMA FÉRIAS DEBAIXO DE ÁGUA  

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

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, à ordem de Oceanário de Lisboa SA, por correio para: Oceanário de 

Lisboa – Esplanada D Carlos I – 1990-005 LISBOA. Diretamente no Oceanário (c/cheque, cartão o dinheiro). Por 

transferência bancária ou depósito para IBAN PT50 0018 0003 4054 3019 0207 3 (Banco Santander Totta). Caso 

o pagamento seja feito por transferência/depósito, agradecemos o envio do comprovativo para o email 

reservas@oceanario.pt ou por fax para o nº 218 917 001, 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.  

FEVEREIRO 2016 

 

WWW.OCEANARIO.PT 
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