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Neste Verão deixa os livros em casa e ajuda-nos a completar a mais fantástica história sobre o oceano. Numa aventura 

sem igual, embarca numa viagem à volta do mundo, por vulcões e montanhas subaquáticas, apanha boleia das 

correntes, gira à volta dos ciclos da água e de carbono, respira a natureza no seu estado mais puro e cumprimenta os 

habitantes da maior casa que podes conhecer. Vem mergulhar no Oceanário de Lisboa e descobre porque é tão 

importante o oceano e porque tu és tão importante para o oceano. 

 
Dias*: De 26 de junho a 15 de setembro (*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, 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, observação de animais, artes plásticas, drama, investigação, 

entre outras atividades, que revelam os mistérios dos oceanos e sensibilizam os mais pequenos para a conservação da 

natureza. Haverá, também, tempo para brincar, correr e saltar num ambiente que promove a aprendizagem. Às 

quintas-feiras, os participantes fazem um passeio de barco (dos 4 aos 9 anos) ou têm aulas de canoagem (dos 10 aos 

12 anos), pelo que agradecemos que coloque na mochila do seu filho(a) uma garrafa de água, um chapéu, uma 

toalha, uma muda de roupa e um protetor solar para a cara e braços. Serão, ainda, incluídas outras atividades em 

outdoor no Parque das Nações, tais como expedições aos Jardins da Água, piquenique e passeio de teleférico, entre 

outras. 

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



FÉRIAS DEBAIXO DE ÁGUA | VERÃO 2017  

 

 

Semana I 

(26 a 30 de junho, 10 a 14 de julho, 24 a 28 de julho, 7 a 11 de agosto, 21 a 25 de agosto, 4 a 8 de setembro) 

 
Volta ao oceano em oitenta dias (2ª Feira)  

Nesta fantástica história os nossos heróis irão aventurar-se no oceano global e descobrir todos os seus segredos. Nesta 

jornada és tu que decides por onde começar e onde irá terminar a tua aventura. Escolhe o teu meio de transporte 

favorito, viaja desde a superfície até aos mares mais profundos, explora vulcões, montanhas e vales subaquáticos e 

no final descobre que o oceano é único e não tem fronteiras. 

 

A pequena areia (3ª feira)  

Vem conhecer um pequeno grão de areia e acompanha a sua evolução ao longo do tempo, desde que se libertou de 

uma rocha até chegar ao fundo do mar. Durante esta travessia conhece como mudou o oceano ao longo da história 

da Terra, os mares que foram criados e os que desapareceram e a forma como o oceano “moldou” os continentes.  

 

A idade do degelo (4ª Feira)  

O clima do planeta Terra altera-se completamente. Para além de tempestades, calor intenso, furacões e tsunamis, 

começa também o degelo dos polos. O El Niño, uma das personagens mais importantes, desaparece e a nossa história 

parece ter um final dramático. A solução para todos estes problemas pode estar nas tuas mãos, aceitas este desafio?  

  

A floresta e o respira fundo (5ª Feira)  

Chegou a hora de respirares fundo. Qual será a fonte de todo o oxigénio essencial para que exista vida na Terra? As 

florestas tropicais, as florestas de mangal, as algas e o fitoplâncton, são pequenas fábricas de oxigénio que vais 

descobrir nesta fantástica aventura.   

 

Viagem ao centro da vida (6ª Feira) 

Imagina uma máquina do tempo, que te transporta até à origem da vida. Conhece as primeiras formas de vida na 

Terra, descobre onde surgiram e como evoluíram até darem origem às espécies que hoje conheces. Dá largas à tua 

imaginação e inventa um novo Oceanário onde podes visitar os animais marinhos que existiram há milhares de anos.  

 

Semana II 

(3 a 7 de julho, 17 a 21 de julho, 31 de julho a 4 de agosto, 14 a 18 de agosto, 28 de agosto a 1 de setembro, 

11 a 15 de setembro) 
 

Oceanópolis – A cidade do fundo do mar (2ª Feira) 

Pronto para conhecer as fantásticas cidades do oceano? Será que debaixo de água também existem casas, ruas e 

estradas como estás habituado a ver fora de água? A tua missão é procurar os diferentes ecossistemas marinhos, 

explorá-los e ajudar a conservar estas maravilhosas cidades que existem no fundo do mar.   
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Peixes e companhia (3ª Feira) 

Desde as mais pequenas formas de vida até ao maior animal que habita o nosso planeta, a baleia-azul, podemos 

encontrar no oceano organismos únicos, com uma grande variedade de formas, adaptações e relações entre eles. Faz 

dos peixes os teus novos amigos e descobre as mais estranhas formas de vida que vivem no oceano. 

 

A maré e o monstro (4ª Feira) 

Todas as histórias têm um vilão e chegou a altura de o enfrentares. O plástico, que tanto contribui para melhorar a 

nossa qualidade de vida, de repente transforma-se numa ameaça para o oceano e para todas as espécies que nele 

vivem. Ajuda-nos a encontrar soluções para este problema e torna-te o herói desta história.  

 

Ondas de surf (5ª Feira) 

Ondas, vento, água, correntes, sol, praia…reúnem-se para um dia em grande. Escolhe o teu desporto favorito, 

conhece histórias fantásticas de superação e esforço que permitiram bater recordes, inspira-te para criares novos 

desportos e jogos aquáticos e diverte-te num dia cheio de atividades, salpicos e muita diversão.  

 

À procura do oceano (6ª Feira) 

Repleto de mistérios e segredos por desvendar, apenas uma pequena parte do oceano é conhecida. Sabe-se mais 

sobre Marte do que sobre o fundo do mar. Conhece as novas profissões que permitem estudar o oceano, desenvolve 

novas tecnologias e ferramentas e faz parte da próxima geração de exploradores e agarra a oportunidade para fazer 

novas descobertas e inovações.  

 

Nota: A descrição de cada um dos dias temáticos é ficcionada. 
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DORMINDO COM OS TUBARÕES NAS FÉRIAS! 
O programa das férias debaixo de água pode, ainda, ser prolongado pela noite dentro. No último dia útil de cada 

semana do programa de férias (sexta-feira), é possível deixar o seu filho a dormir com uma companhia muito 

especial…os imponentes e velozes tubarões! Durante a noite, 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, 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 2017 
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