
A saltar ou a nadar, 
nesta Páscoa, todas 
as correntes vão 
dar ao Oceanário.
O coelho dá o mote: resolver todos os mistérios debaixo de 

água. Será que os tubarões põem ovos? Na família de 

peixes-palhaço também se come folar? Será o Kraken o 

monstro marinho de que tanto falam? Estará também o mar a 

aquecer? Há muito para fazer, por isso arregaça as escamas, 

não deixes nenhuma pedra por revirar e descobre os segredos 

mais oceanásticos do mundo marinho.

Programa
O programa é dirigido a participantes dos 4 aos 5 anos. 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 3 a 14 de abril* 

(*exceto fins de semana e feriados) 

Horário Das 8h30 às 18h30 

Idades Dos 4 aos 5 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. 

O mistério dos ovos debaixo de água (2ª feira)

Será que o coelho da Páscoa é o único a esconder ovos? 

Contamos contigo para encontrar os ovos que se parecem 

com algas ou aqueles que se conseguem balançar. Não entres 

em parafuso e desvenda o enigma dos melhores esconderijos 

no fundo do mar.

O mistério das tradições marinhas (3ª feira)

Seja em terra ou no mar, nesta Páscoa costumes não vão faltar. 

Aqui, há animais que comem com os pés, patas pintadas de 

roxo, enguias que decoram jardins e danças ao ritmo da 

corrente. Seja qual for a tua tradição vem fazer parte desta 

divertida celebração.

O mistério do monstro marinho 
dos tempos modernos  (4ª feira)

Entre as cavalas nada o rumor que há um monstro gigante no 

oceano…. Umas dizem que ele tem várias formas, outras que 

ele é de mil e uma cores e até nas profundezas as quimeras o 

conseguiram avistar. Junta-te aos peixes de armadura, segue o 

rasto e derrota este vilão.

O mistério do termómetro avariado (5ª feira)

Com temperatura a aumentar, o gelo a desaparecer e a água a 

subir, o planeta está em apuros. Mas nada temas, tu podes ser 

um dos heróis desta história. Veste a bata, traz o kit de primeiros 

socorros e descobre que, com pés ou barbatanas, tudo está 

ligado.

O mistério da ementa peixecoal (6ª feira)

Chegou o dia do grande banquete e, sem chocolate, o coelho 

não sabe o que há de servir. Serão os tubarões os mais 

comilões? Ou terão as raias algo a dizer? Seja como for temos 

de garantir que vai ser de limpar os bigodes e chorar por mais. 

Dá à barbatana e conhece a ementa de cada um.

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
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