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Nesta Páscoa, os ovos podem não ser de chocolate nem trazidos por um coelho, mas estão cheios de grandes 

surpresas. O Oceanário desperta a curiosidade dos mais jovens e leva-os a explorarem o oceano e os seus segredos 

mais profundos. Mar salgado, ondas, marés, biodiversidade, adaptações, fósseis marinhos, florestas submersas e 

conservação do oceano são algumas das maravilhas a descobrir nas «Férias Debaixo de Água». Vem partilhar 

connosco esta aventura! 

 

Dias*: De 5 a 18 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, 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 e decorre 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. O programa de férias apresenta atividades hands-on, visita às exposições, 

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 – Viaja com o pinguim-de-magalhães  

E se em vez de um ovo de chocolate, nesta Páscoa encontrares um ovo de pinguim-de-magalhães? Como veio 

este ovo de pinguim parar a Portugal? Será por causa do degelo da Antártida? Para devolveres o ovo ao seu habitat 

natural, vais ter de viajar pelo oceano, aprender mais sobre a história dos organismos marinhos, fazer amigos 

durante a viagem, descobrir as ameaças ao oceano e o que podes fazer para ajudar na sua conservação.    
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Terça-feira – Faz um Like ao papagaio-do-mar 

Fotos, vídeos, selfies, redes-sociais, comentários, gostos! Hoje em dia estamos rodeados deste novo mundo digital. 

Também o Oceanário é uma grande rede com muitos habitantes. Vem criar uma rede social, construir as páginas 

pessoais dos animais marinhos, tirar selfies, partilhar vídeos, por gostos nos teus animais favoritos e fazer 

comentários aos animais mais estranhos.  

 

Quarta-feira – Mergulha com o peixe-lua no Oceano Global   

Sabes que o nosso planeta tem um grande oceano com características únicas? Liberta o explorador que há em ti 

e vem viajar no ciclo da água, surfar nas ondas e marés e construir o teu oceano. Num dia cheio de experiências e 

desafios vem aprender que “Portugal é mar”.  

 

Quinta-feira – As florestas das lontras-marinhas 

Tal como o coelho da Páscoa brinca nos bosques, também, as lontras Micas e Maré adoram brincar nas florestas 

do Oceanário. Vem conhecer as florestas de kelp, aprender mais sobre as florestas tropicais e mergulhar nas 

florestas submersas. Entre desafios, brincadeiras, atividades e experiências descobre as florestas do nosso planeta 

e a importância de todas elas para os seres vivos.  

 

Sexta-feira – O Vasco e as mil e uma adaptações   

Consegues adivinhar quantas espécies vivem no oceano? E no Oceanário? O Vasco desafia-te a procurar e a 

fotografar as espécies que vivem neste grande mar, a descobrir as suas adaptações aos habitats marinhos e a criar 

a tua espécie marinha, capaz de viver nos mais diversos ambientes que encontra no oceano.  
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DORMINDO COM OS TUBARÕES NAS FÉRIAS! 
 

No dia 7 de abril, 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 IBAN PT50 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.  

JANEIRO 2017 
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