
Neste verão, 
a diversão 
debaixo de água 
vai continuar. 
Entre sorrisos a triplicar, brincadeiras ao quadrado, menos 
saudade e mais alegria, os animais marinhos estão a preparar 
umas férias inesquecíveis. As lontras vão pôr as patas à obra para 
criar jogos divertidos, o peixe-lua nada num «vai e vem» à 
procura das histórias mais mirabolantes e os pinguins dão o 
mote para as corridas mais escorregadias que conheces. Nas 
férias debaixo de água do Oceanário de Lisboa, são os tubarões 
que te vão conduzir nas aventuras mais fantásticas do oceano. 

Dias* de 4 de julho a 9 de setembro 
(*exceto fins de semana e feriados)
Horário das 8h30 às 18h30 
Idades dos 4 aos 12 anos
Preços 50€ por dia, por participante; pacotes de 4 dias, 180€; 
pacotes de 5 dias, 195€ (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.

*programa ao abrigo do regime de campo de férias para os 

participantes entre os 6 e os 12 anos.

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. O programa de férias terá 
dez dias temáticos e apresenta atividades práticas, observação 
de animais, artes plásticas, drama, investigação, entre outras 
atividades, que revelam os mistérios do oceano e sensibilizam 
os mais pequenos para a conservação da natureza. Haverá, 
também, tempo para brincar, correr e saltar num ambiente que 
promove a aprendizagem.

SEMANA 1
(4 a 8 de julho, 18 a 22 de julho, 1 a 5 de agosto, 15 a 19 de 
agosto, 29 a de agosto a 2 de setembro)

O cardume perfeito (2ª Feira)
Os habitantes do oceano estão habituados a bater todos os 
recordes: o maior animal do planeta, as algas que crescem 
mais rápido ou o animal mais peludo do mundo. Mergulha no 
mundo dos recordistas, faz parte desta investigação e não 
deixes nenhuma identidade por revelar.
Os campeões das pradarias marinhas (3ª Feira)
As ervas marinhas gostam de dançar ao sabor das ondas e das 
marés. Neste verão, vão desafiar-te a subir ao palco das 
pradarias marinhas, a entrar no baile com o choco e os 
cavalos-marinhos e a encontrares todo o oxigénio que o 
oceano tem para dar.
Os reis do gelo (4ª Feira)
Os pinguins são os reis da Antártida: adoram brincar no gelo e 
deslizar a toda a velocidade até ao oceano. Mas a pista está a 
derreter e a culpa é da temperatura, que não para de 
aumentar. Junta-te a esta corrida contra o tempo, muda o rumo 
a esta tendência e põe a temperatura na linha. 
Os conquistadores da ilha misteriosa (5ª Feira)
As lontras-marinhas passam os dias a comer, a tratar do pelo e 
a brincar. No entanto, a sua casa está a ser invadida por uma 

ilha gigante de plástico e está na hora de entrar em ação. 
Participa nesta brincadeira muito séria, livra-te dos batoteiros e 
faz parte do esquadrão que vai limpar o oceano deste invasor.
Os heróis do oceano perdido (6ª Feira)
Os tubarões têm fama de serem os mais comilões, mas será isso 
mito ou realidade? Parte nesta aventura salgada e cheia de sabor, 
descobre o que faz parte do menu do Oceanário e organiza o 
melhor banquete subaquático para os heróis do oceano.

SEMANA 2
(11 a 15 de julho, 25 a 29 de julho, 8 a 12 de agosto, 22 a 26 de 
agosto, 5 a 9 de setembro)

Os donos do tempo (2ª Feira)
O peixe-lua, durante o seu «vai e vem» pelo oceano, encheu a 
barriga de histórias, mas continua esfomeado por aventuras. 
Não deixes que o tempo se evapora e aproveita a boleia do 
nosso astro ao sabor destas correntes cheias de 
conhecimento.
Os vencedores das olimpíadas do oceano (3ª Feira)
O mundo marinho está um rebuliço. As olimpíadas do oceano 
estão quase a começar. Os tubarões já se inscreveram na 
maratona, o peixe-arqueiro no concurso de tiro à mosca e o 
peixe-balão é um às no vólei de recife. Reserva já o teu lugar 
que o roncador está quase a apitar.
Os guardiões do mar (4ª Feira)
O mar está a mudar e os animais marinhos não sabem porquê. 
Alguns corais estão a morrer de calor, as correntes já se 
perderam no caminho e os caranguejos já não conseguem 
costurar o seu fato de gala. Descobre o que se está a passar e 
transforma-te num guardião do oceano.
As medusas inspiradoras (5ª Feira)
As medusas viajam ao sabor das correntes há milhares de anos. 
Com toda a sua experiência, já viram o oceano transformar-se 
em pinturas de várias cores, em obras de muitas formas e até 
em músicas com vários acordes. Inspira-te nas musas do 
oceano, dá barbatanas à tua imaginação e cria um mar de 
emoções.
Os guerreiros do futuro (6ª Feira)
Os diabos-do-mar regressaram do futuro para visitar os seus 
amigos salgados. Numa maré cheia de novidades, 
descobriram que as rias irão transbordar de cavalos-marinhos, 
que as sardinhas serão uma multidão e que o lixo marinho será 
apenas uma lenda. Descobre que és tu o principal guerreiro 
desta aventura rumo a um futuro risonho. 

NOTA 
A programação apresentada está sujeita a confirmação de 
acordo com as recomendações da Direção Geral da Saúde, 
Organização Mundial da Saúde e das diretrizes implementadas 
no Oceanário e nas entidades parceiras. É indispensável uma 
reserva prévia, que está condicionada às vagas existentes. Este 
programa apenas se realiza com um número mínimo de 
crianças. Os grupos serão formados de acordo com a faixa 
etária e número de participantes inscritos. O programa pode ser 
alterado caso a idade e/ou desenvolvimento do grupo, bem 
como outras condições, assim o determinem.

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS
A inscrição deverá ser efetuada por email para 
reservas@oceanario.pt com o nome e idade do(s) 
participante(s), os dias/semanas pretendidos e dados do 
responsável pela reserva (morada completa, NIF, contato 
telefónico e de email), A receção da inscrição será confirmada 
por email.

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: diretamente no Oceanário com 
cartão ou 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, juntamente com indicação dos dados 
do participante. 
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.

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. 
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