
Junta-te à folia 
e apanha a onda 
mais divertida 
deste Carnaval.
Os tubarões já mascararam os ovos, o bacalhau já tem a barba 

para o seu disfarce e o peixe-porco decidiu ir de palhaço. O 

desfile vai deixar todos de bico caído e de barbatanas a bater. 

Inspira-te no polvo que muda de forma ou no 

bodião-de-pluma que muda de cor e escolhe a tua 

camuflagem para um Carnaval inesquecível.

Programa
Os participantes são recebidos nas salas do Programa de 

Educação do Oceanário de Lisboa. O programa terá três dias 

temáticos. Com atividades como observação de animais, artes 

plásticas e investigação, os mais pequenos vão descobrir os 

segredos do oceano e perceber que todos os gestos são 

importantes na conservação da natureza. Haverá também 

tempo para brincar, correr e saltar num ambiente divertido que 

promove a aprendizagem.

Dias de 20 a 22 de fevereiro 

Horário Das 8h30 às 18h30 

Idades Dos 6 aos 12 anos

Preços 50€ por dia, por participante (inclui entradas nas 

exposições do Oceanário, atividades, materiais, almoço, lanche 

e seguro). 

Barbatanas para que vos quero (2ª feira)

O peixe-balão está todo inchado com a decoração que 

preparou. Os diabos-do-mar acabam os carros alegóricos a 

toda a velocidade. E o roncador vai ser o DJ da festa. Todos têm 

a sua função e ninguém pode ficar parado. Faz parte do 

cardume e organiza a parada mais colorida do oceano. 

O mistério antes do desfile (3ª feira)

Está tudo a postos. Há raias mascaradas de tubarão, pinguins 

vestidos a rigor e peixes que vão de borboletas, de anjo e de 

morcego. Mas o rei do Carnaval anda a tramar das suas. Supera 

o desafio e revela os mistérios do mundo marinho a tempo do

grande desfile.

Missão Carnaval: diversão sem poluição (4ª feira)

Serpentinas para aqui, confettis para ali, balões para acolá, não 

pode ser. Os bodiões-limpadores escolheram-te para fazeres 

parte da equipa. Junta-te aos guardiões do oceano e deixa 

tudo tão limpo como o pelo das lontras e tão brilhante como as 

escamas das corvinas.

INSCRIÇÃO E PAGAMENTO
A inscrição deverá ser efetuada por email para 
reservas@oceanario.pt com o nome e idade do(s) 
participante(s), os dias pretendidos e os 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. 

oceanario.pt

DOS 6 aos 12 anos

CARNAVAL

férias 
debaixo de água

20 a 22 fevereiro

* Programa ao abrigo do regime jurídico de campos de férias, segundo registo nº461/DRLVT 
concedido em 15.12.2021 pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.
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