O Oceanário de Lisboa é um aquário público

O mundo está em constante e rápida mudança.

de referência mundial, que recebe mais de um

Os atuais desafios sociais, económicos e ambientais

milhão de visitantes por ano. Com a missão

influenciam as aprendizagens e, por isso, é urgente

de promover o conhecimento do oceano,

promover conhecimentos, capacidades, valores

sensibilizando para a sua conservação através

e atitudes diferenciadores que contribuam para

da alteração de comportamentos, o Oceanário

uma cidadania ambiental mais ativa e participativa.

proporciona experiências educativas únicas e

É neste contexto que o Oceanário de Lisboa cria

inesquecíveis, que aprofundam o conhecimento

e desenvolve atividades originais que estimulam

sobre o oceano através do contacto privilegiado

a descoberta, promovem a ligação emocional ao

com o mundo marinho.

oceano e contribuem para o desenvolvimento das
competências pessoais, como o espírito de equipa,

Dezenas de
atividades,
muitas histórias,

a comunicação interpessoal, a criatividade e a
capacidade de decisão e resolução de problemas.
A literacia do oceano está em destaque na
programação, assim como as ciências naturais,
da terra e da vida, a literatura, a matemática e
a conservação da natureza. Os programas e

mistérios, jogos,

atividades, valorizados e complementados com

desafios e

destinam-se a todos os públicos e instituições,

surpresas para

objetivos e níveis pedagógicos.

atingir um único

O Oceanário de Lisboa e a Fundação Oceano Azul

objetivo: fazer
uma enorme
diferença no
futuro do
oceano.

a visita às exposições permanente e temporária,
oferecendo experiências adaptadas a diferentes

pretendem contribuir para formar uma geração
azul, capaz de interpretar a influência recíproca
Oceano-Homem: uma geração que se mobiliza
e capacita para fazer parte das soluções e tomar
decisões responsáveis e conscientes, para
garantir um futuro sustentável para o oceano e
para o planeta.
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ESCOLAS

Era uma vez
um oceano
com mais de
quatro mil
milhões de
anos…
Partindo da leitura de uma história,
os novos programas de educação
irão criar uma experiência única e
inesquecível.
Sophia de Mello Breyner Andresen,
Papiniano Carlos, Luís de Camões,
Benji Davies e o Padre António Vieira
criaram as narrativas, e o Oceanário
a magia que as envolve.
A leitura é fundamental para
a construção da identidade
individual e coletiva, já que alarga
os horizontes, ultrapassa barreiras
culturais, permite conhecer outras
visões do mundo, potencia o
desenvolvimento intelectual
e aumenta a capacidade de
argumentar e manifestar opiniões.
Aliar a leitura ao oceano é uma
oportunidade única para criar um
paradigma que nos guie até um
futuro mais sustentável. Ensinar
o oceano através da poderosa
ferramenta da leitura permitirá às
crianças e jovens aprofundar os
seus conhecimentos e interpretar
o mundo que o rodeia, trocar
de lugar com as personagens
das histórias, desenvolver a sua
capacidade de decisão, estimular
a sua criatividade — e, desta forma,
fortalecer atitudes e valores que se
reflitam em ações responsáveis e
conscientes para com o oceano.
Silêncio… vamos ler o mar.

pré-escOlar

1º ciclO

Mar de emoções

Uma gota no
oceano

Uma viagem pelo mundo marinho,
na companhia de uma baleia que
vai trazer as emoções à superfície.

Um jogo que nasce no mar, salta
até às nuvens, escorrega pelo rio,
desliza no gelo e acaba no oceano.

DEPOIS DA TEMPESTADE,
OS AMIGOS DÃO À COSTA

AS VOLTAS QUE
A GOTINHA DÁ

45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho
10h, 11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30, 16h30
6 €/aluno (Pré-escolar)
Gratuito para um acompanhante
por cada dez alunos

45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho
10h, 11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30, 16h30
7,5 €/aluno (1.º Ciclo)
Gratuito para um acompanhante
por cada dez alunos

História da amizade improvável
entre um menino e uma baleia,
contada por Benji Davies no livro
A Baleia, desafia os mais pequenos
a explorar as suas emoções e a
descobrir como podem ser amigos
do oceano.

Papiniano Carlos conta a história
de uma menina muito irrequieta e
aventureira que dá voltas ao mundo
sem parar. Em cada passo desta
viagem, A Menina Gotinha de Água
faz magia e muda de forma; ao
mesmo tempo, descobre amigos
com barbatanas, penas, bigodes
ou escamas.

Missão
Aprender como os animais
marinhos fazem do oceano a sua
casa e descobrir como é o seu
dia a dia pode ser uma surpresa a
transbordar de alegria.
Nas páginas deste livro, estão
escondidas as diferenças e as
semelhanças entre as crianças e
os animais do mar, emojis que
mostram muito mais que um sorriso
bonito e todas as canções que o
oceano sabe cantar.

Missão
Perceber como é o oceano, onde
começa e onde acaba o ciclo da
água, essencial para a existência
de vida no planeta.
Para ganhar este jogo, é preciso
desvendar as histórias que a menina
Gotinha conta, viajar por rios,
nuvens, lagos e glaciares, e mudar
de forma várias vezes. Quente ou
frio: qual será a resposta certa?

ESCOLAS

2º ciclO

3º ciclO

secundário

história da
Menina do Mar

Os Lusíadas

Sermão de Santo
antónio aos
Peixes

Uma história «ao vivo» no Oceanário
inspirada pelo livro de Sophia de
Mello Breyner Andresen.

Uma epopeia no Oceanário em que
uma boa bagagem de literatura,
ciências e história faz a diferença.

Uma visita ao Oceanário e a
algumas das suas espécies pela
escrita inspiradora do Padre António
Vieira.

LER AO VIVO E A CORES

DAR À BARBATANA DESDE A
OCIDENTAL PRAIA LUSITANA

VÍCIO OU VIRTUDE: COMO SE
AVALIA CADA ATITUDE?

45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho
10h, 11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30, 16h30
7,5 €/aluno
Gratuito para um acompanhante
por cada dez alunos

45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho
10h, 11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30, 16h30
7,5 €/aluno
Gratuito para um acompanhante
por cada dez alunos

45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho
10h, 11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30, 16h30
10 €/aluno
Gratuito para um acompanhante
por cada dez alunos

O livro A Menina do Mar, de Sophia
de Mello Breyner Andresen, é o
mote desta visita, onde o polvo, a
manta ou o caranguejo começam
por ser personagens de peluche e
rapidamente ganham vida, cores e
movimento, ou não estivessem no
Oceanário.

Os Lusíadas não é apenas o título
de uma obra bem escrita. É um
documento histórico através do
qual podemos saber por onde
passou Vasco da Gama na sua
primeira viagem rumo à Índia.

Em 1654, o Padre António Vieira
pregou aos peixes, que eram uma
metáfora do Homem. Esta obra
de surpreendente imaginação,
habilidade argumentativa e
poder satírico revela o profundo
conhecimento do autor sobre a
biodiversidade marinha.

Missão
Compreender que habitats como
a praia ou as poças de maré estão
ligados, e que ser amigo do mar
implica aprender a conhecer e a
respeitar cada criatura marinha.
Cada uma das espécies que
o livro apresenta é especial.
Agora, imagine-se o que teria
de acontecer a cada um de nós
para conseguir viver debaixo de
água. Aumenta logo o fôlego e o
respeito, não?

Missão
Traçar um paralelo entre os pontos
de paragem desta viagem e os
habitats e organismos marinhos faz
parte do desafio, que é lançado
pela leitura de algumas estrofes
deste poema.
Compreender o contexto e a
importância dos Descobrimentos
portugueses e trazer as aventuras
marítimas do passado para o
presente lança uma pergunta: o que
estará ainda por descobrir, ó mar
português?

Missão
Aprender as características das
espécies marinhas através da
leitura dos louvores, das virtudes,
das repreensões e dos vícios das
espécies do mais célebre sermão.
Há peixes que roncam e outros que
teimam em querer voar, há peixes
que duplicam a vigilância com os
seus quatro olhos e há o polvo, rei
do disfarce. No meio deste universo
que parece irreal, há ameaças reais:
sobrepesca, poluição e destruição
de habitats — o que podemos fazer
para evitá-las? O Padre António
Vieira ajuda ou é preciso atualizar
o sermão?

ESCOLAS

O Oceanário
declara
situação
de alerta
vermelho para
o planeta.
a atual crise
climática
exige medidas
urgentes.
Apesar de o clima da Terra ter
mudado ao longo da sua história,
devido a pequenas alterações na
órbita do planeta, com o início da
Revolução Industrial as atividades
humanas aceleraram os processos
naturais, levando a uma crise
climática, que inclui o aquecimento
global e fenómenos extremos mais
frequentes.
Hoje, não existem dúvidas de que
a crise climática é uma realidade.
O Oceanário assume o
compromisso de sensibilizar
as crianças e os jovens para o
problema atual das alterações
climáticas, através de programas
especiais que promovem o oceano
como o principal influenciador do
clima no planeta e encorajam a
alteração dos comportamentos.
Todos os programas estão
alinhados com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da
UNESCO.
Acabaram-se as desculpas:
é urgente unir esforços para
enfrentar este problema.

pré-escOlar + 1º ciclo

2º ciclO

Dr. Oceano

Contra(o)tempo

Depois da consulta a um planeta
doente, uma viagem ao Oceanário
pode ser a receita ideal para
descobrir a cura.

Uma jornada que, com bom
ou mau tempo, vai unir todos
os esforços para ajudar a salvar
Portugal.

PARA GRANDES MALES,
UM GRANDE OCEANO

QUEM SEMEIA ONDAS,
COLHE TSUNAMIS

45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho
10h, 11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30, 16h30
6 €/aluno (Pré-escolar)
7,5 €/aluno (1.º Ciclo)
Gratuito para um acompanhante
por cada dez alunos

45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho
10h, 11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30, 16h30
7,5 €/aluno
Gratuito para um acompanhante
por cada dez alunos

Atchim! O planeta não anda a
sentir-se muito bem. Terá febre ou
entrou em hipotermia? Preparado
para descobrir os sintomas,
identificar o problema e encontrar
a solução?
Missão
Descobrir os efeitos das alterações
climáticas e perceber qual é o
nosso papel para manter o planeta
saudável.
Um planeta, uma mala de médico,
termómetros, estetoscópios,
ligaduras e muitos outros
instrumentos vão transformar-te
no Dr. Oceano. Mas não estarás
sozinho nesta aventura: os animais
marinhos vão ser os teus assistentes
e ajudar-te a fazer o diagnóstico.

Seca, furacões, tornados ou a
subida do nível da água do mar
são alguns dos efeitos mais visíveis
das alterações climáticas. Estamos
um pouco atrasados, mas ainda
vamos a tempo de agir. Este é o
verdadeiro desafio, que começa no
Oceanário e continua em tua casa.
Missão
Identificar as consequências das
alterações climáticas em Portugal
e descobrir como podemos fazer
parte das soluções.
Com o mapa de Portugal sempre
à mão, não te vais perder nesta
jornada, onde as decisões serão
tuas. As mais acertadas podem
salvar a biodiversidade do país,
mas um passo em falso pode dar
origem a uma catástrofe natural.
A solução para ganhares este jogo
contra o tempo está nas tuas ações.
Estás preparado?

ESCOLAS

3º ciclO

Secundário

De grau a grau,
uma aventura
em ebulição

2050, o futuro
é já amanhã

Um jogo bem real para evitar que
a temperatura do planeta e do
oceano continue a subir.

Uma previsão meteorológica sobre
o futuro do planeta e do oceano.
O que será realidade e o que será
ficção?

DE GRAU A GRAU, ENCHE O
FUTURO DE BOAS PRÁTICAS

MUDA DE CLIMA, APOSTA NO
FUTURO

45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho
10h, 11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30, 16h30
7,5 €/aluno
Gratuito para um acompanhante
por cada dez alunos

45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho
10h, 11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30, 16h30
10 €/aluno
Gratuito para um acompanhante
por cada dez alunos

«Sim, sei tudo sobre as alterações
climáticas!» Mas será que estás
preparado para enfrentar diferentes
cenários onde a temperatura não
para de subir? Se subir um grau,
o que acontecerá? Será que um
coral sobrevive a um oceano mais
quente? Se forem dois graus, será
que um tubarão resiste?

Atualmente, temos acesso imediato
a todo o tipo de informação,
de cenários otimistas a cenários
catastróficos. Será que as alterações
climáticas são uma conspiração,
ou antes uma realidade alarmante
contra a qual temos de agir?
Missão

Prever futuros cenários de aumento
da temperatura e reconhecer que
o oceano é o principal responsável
por regular o clima na Terra.

Interpretar diferentes fontes de
informação sobre as alterações
climáticas, descobrir a verdade
e debater o nosso papel na
conservação do oceano e do
planeta.

Um jogo interativo, imagens, vídeos,
perguntas e muitas decisões para
tomar. O clima, o efeito de estufa e
as energias renováveis são a casa
de partida neste jogo, onde todos
terão de nadar contra o aumento
da temperatura do planeta.

Estás preparado para escolher:
é facto ou mito? Num turbilhão
de informação, terás de pesquisar,
confirmar a origem da notícia e
argumentar para conseguir separar
a verdade da mentira. Está lançado
o debate!

Missão

ESCOLAS

pré-

-escOlar

Escanifoquê?
à procura dos
escanifobéticos
do Oceanário

Sardinha ou
tubarão?
Eis a questão

Vasco e os
heróis do mar

Uma odisseia pelo Oceanário
guiada por um tubarão em crise de
identidade.

Uma missão no Oceanário à
procura dos cinco poderes
perdidos do Vasco, essenciais para
defender o oceano.

ATÉ QUEM DORME NO MAR
PODE VIR BRINCAR

UM AMIGO TUBARÃO:
REALIDADE OU FICÇÃO?

APURAR OS SENTIDOS PARA
APANHAR OS BANDIDOS

1h30 em visita à exposição permanente guiada
por um educador marinho

1h30 em visita à exposição permanente guiada
por um educador marinho

1h30 em visita à exposição permanente guiada
por um educador marinho

O livro Escanifoquê?, de André
Letria e Ricardo Henriques, é o
mapa de uma visita que, preparem-se, também põe ovos, dá bicadas,
tem dentes de tubarão e conta com
a participação especial do Lineu e
do Vasco.

Uma enciclopédia do mar, mochila,
moldura, óculos de mergulho, luvas,
penas de pinguim, ovos, dentes
de tubarão e uma carta bastante
sentida deixada por um tubarão.

Uma carta com um pedido de ajuda
do Vasco, um mapa com pistas
para descobrir os superpoderes
perdidos, um álbum sobre o que se
passa no oceano, os cinco sentidos
e muitos jogos são o fio condutor
desta visita.

Uma visita guiada ao Oceanário à
procura das mais incríveis espécies
que o habitam.

Missão
Perceber a riqueza e o fascínio
da biodiversidade marinha.
Conhecer as espécies do
Oceanário através de detalhes
maravilhosos: olhos pintados
(sem rímel, é mais natural e o
peixe parece maior), cores mais
«exuberrantes» (para afugentar o
inimigo) e outros mecanismos de
disfarce e de adaptação bastante
hidroninjas.

O que sairá daqui?
Missão
Conhecer os diferentes tubarões
que vivem no Oceanário, criar
uma relação de respeito e de
proximidade e aprender como
proteger algumas espécies
ameaçadas.
Cada uma das espécies do
Oceanário é especial à sua
maneira. Ficamos a conhecê-las
e percebemos que não há nem
igual, nem pior nem melhor. Cada
um é como cada qual. Qual será a
escolha do tubarão?

Missão
Compreender quem e o que
ameaça o oceano: a pesca abusiva
de peixes, o uso proibido dos
recursos marinhos e lixo, muito lixo
(que o diga o Vasco, que salvou
um pinguim engasgado com uma
cotonete). Será que, sem poderes
especiais, conseguiremos travar
estas ameaças?
Ao aprender a usar a visão, a
audição, o paladar, o tato e o olfato,
podemos sentir as ameaças e
ajudar a evitá-las. Tal como o Vasco,
é possível ser um super-herói.
Basta atenção e ação.

pré-

-escOlar
De que cor é o
mar?
Uma viagem no Oceanário à
descoberta de todas as cores
do mar com a ajuda dos seus
habitantes.

NEM MARASMO NEM ACORDO
SOBRE A COR DO MAR
45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho

Um jogo tangram, tintas, um
catálogo de cores e histórias sobre
animais marinhos.
Missão
Conhecer a diversidade e as
características das espécies
marinhas a partir das suas
cores, e explorar o conceito de
biomimetismo: será o tapete de
borracha da banheira parecido com
as ventosas do polvo? O que têm
os talheres de salada que ver com
o caranguejo? Vamos descobrir as
semelhanças.
Vamos levantar ondas para descobrir
a verdadeira cor do mar, pois nem
sempre é azul: por vezes é castanho
como a sábia tartaruga, outras é
roxo como o castiço ouriço ou
preto profundo como a manta. Na
verdade, também é verde-vitamina
como as algas. E agora?

+ informação
10h, 11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30, 16h30
6 €/aluno
Gratuito para um acompanhante
por cada dez alunos

ESCOLAS

1º

ciclo

Escanifoquê?
à procura dos
escanifobéticos
do Oceanário

Tubarões: quem
vê dentes não
vê corações

Volta ao mundo
em 80 minutos

Descobrir sem medo os tubarões
de A a Z.

Duas voltas ao mundo em 80
minutos no Oceanário, uma por
terra e outra por mar, inspiradas na
viagem de Fernão de Magalhães.

ATÉ QUEM DORME NO MAR
PODE VIR BRINCAR

MAIS DO QUE SER TEMIDO,
TEM DE SER DEFENDIDO

MUNDO: QUEM TE VIU
E QUEM TE VÊ

1h30 em visita à exposição permanente guiada
por um educador marinho

45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho

1h30 em visita à exposição permanente guiada
por um educador marinho

Uma caixa com objetos e músicas
explica muita coisa: um nariz de
palhaço para o olfato; uma lixa
para a pele; um motor para as
barbatanas e uma chupeta para
entender a reprodução. Estranho?
Talvez… mas muito esclarecedor.

Uma viagem com o Capitão
de Magalhães, um álbum de
fotografias, um mapa, ovos de
arau, dentes e pele de tubarão, um
esqueleto de coral, uma lupa, uma
lanterna... e mais não se pode dizer.

Uma visita guiada ao Oceanário à
procura das mais incríveis espécies
que o habitam.

O livro Escanifoquê?, de André
Letria e Ricardo Henriques, é o
mapa de uma visita que, preparem-se, também põe ovos, dá bicadas,
tem dentes de tubarão e conta com
a participação especial do Lineu e
do Vasco.
Missão
Perceber a riqueza e o fascínio
da biodiversidade marinha.
Conhecer as espécies do
Oceanário através de detalhes
maravilhosos: olhos pintados
(sem rímel, é mais natural e o
peixe parece maior), cores mais
«exuberrantes» (para afugentar o
inimigo) e outros mecanismos de
disfarce e de adaptação bastante
hidroninjas.

Missão
Perceber a diversidade de espécies
de tubarões que existem, entender
a sua importância e questionar o
medo que esta espécie espalha.
Usar os sentidos para descobrir uma
espécie verdadeiramente xpto da
barbatana. Ficar a conhecer, por
exemplo, que a pele dos tubarões
não tem escamas, mas está
revestida por pequenos dentes que
servem de inspiração a fatos de
natação. Só revelações.

Missão
Conhecer os cinco oceanos e a
sua biodiversidade, tomando nota
dos casos de animais extintos pelo
Homem, e descobrir as novas e as
velhas ameaças à biodiversidade
marinha.
Através das histórias e do
conhecimento de um descendente
do navegador Fernão de
Magalhães, descobre-se que há
tubarões e baleias que correm
riscos, que a palavra «pinguim»
vem de penguigo (que quer dizer
«gorduchinho» em latim) e que
o Pacífico tem uma das maiores
«sopas de plástico» do mundo.

1º

ciclo
Recordistas do
oceano
Uma viagem pelo Oceanário através
das espécies mais ágeis, mais fortes
e mais peludas.

A EVOLUÇÃO FAZ O CAMPEÃO

+ informação

45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho

10h, 11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30, 16h30
7,50 €/aluno
Gratuito para um acompanhante
por cada dez alunos

Esta viagem requisita o Livro de
Recordes do Oceano, uma fita
métrica, bandeirolas e carapaças,
dentes, penas e corais. Mais uma vez,
é para esquecer: não dá para fazer o
puzzle na casa de partida.
Missão
Aprender a identificar e a classificar
os animais, perceber as diferenças
entre as espécies e os seus habitats
e explorar os recordes de alguns
animais marinhos.
Imagina que poderia haver um
animal perfeito. Como seria? Que
revestimento teria? Como se
deslocaria? Como se alimentaria?
A resposta ou se descobre ou se
inventa… A perfeição talvez não
exista, mas as melhores adaptações
fazem toda a diferença.

ESCOLAS

2º

ciclo

Vamos mudar
o mundo?

animais
do avesso

Uma missão que decorre no
Oceanário e que implica tomar
decisões de forma muito
consciente.

Uma expedição no Oceanário à
descoberta de diferentes seres
vivos e de formas incríveis de
adaptações ao meio.

NÃO HÁ MAIS VOLTA A DAR:
O MUNDO VAIS TER DE SALVAR

VER PARA QUERER
SABER MAIS

EU FAÇO PARTE DA EQUAÇÃO
E DA SOLUÇÃO

1h30 em visita à exposição permanente guiada
por um educador marinho

1h30 em visita à exposição permanente guiada
por um educador marinho

45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho

Para mudar o mundo, é preciso o
Livro dos Desafios e não ter faltado
às aulas de português, matemática,
história e ciências da natureza,
somar fundos e tomar decisões
para salvar o planeta. Nada difícil
nem de grande responsabilidade,
certo?

Depois de verificada a checklist
e reunido todo o equipamento
necessário, uma expedição leva à
descoberta e à proteção de um só
oceano.

O painel de azulejos do Oceanário
é o ponto de partida para uma
visita traçada a régua e esquadro:
ângulos, perímetros, áreas, raízes,
funções e outras fórmulas são as
ferramentas desta experiência para
estudar com rigor o oceano e as
espécies.

Missão
Sensibilizar para que o papel de
cada um no futuro do planeta
implica assumir compromissos com
boas práticas ambientais.
Conseguir que cada um perceba
o impacto que as suas ações têm,
medir o peso que uma decisão
pode ter e querer fazer a diferença
no futuro do planeta.

Missão
Conhecer a riqueza da
biodiversidade marinha: como
respiram os animais, como se
reproduzem, como se deslocam
e como se alimentam?
Os detalhes não se esquecem
porque são fantásticos. Graças
à evolução e à necessidade de
adaptação ao meio marinho,
os animais desenvolveram
mecanismos impensáveis, os quais
geram em nós respeito e vontade
de proteger as espécies.

Matemática
debaixo
de água
Um desafio no Oceanário em que o
futuro de todos é igual à soma das
ações de cada um.

Missão
Conhecer as particularidades das
espécies através dos resultados a
que se chega quando se fazem
contas à vida dos animais, dos
humanos e dos recursos do planeta
é interessante e sério.
Saber que a quantidade de
comida que uma lontra come
é proporcional a um terço do
seu peso ou que percentagem
do oxigénio que respiramos é
produzida pelo oceano é a fórmula
para não esquecer valiosas lições
sobre sustentabilidade, equilíbrio e
conservação.

2º

ciclo
laboratório no
fundo do mar
Uma viagem no Oceanário à
descoberta de uma fórmula secreta
para um planeta mais original e
sustentável.

SÓ PRECISAS DE UMA PISTA
E A SOLUÇÃO ESTÁ À VISTA
45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho

É preciso estar vestido a rigor como
um cientista e não deixar para
trás nenhuma pista, seja uma teia
de aranha ou um mexilhão, pois
qualquer um pode (quem diria?)
inspirar soluções para o dia a dia.
Missão
Aprender que o biomimetismo (de
bio, «vida», e mimetismo, «imitar») é
uma ciência que cruza a biologia e
a tecnologia, e estuda a criatividade
da natureza para depois a transpor
para um dia a dia mais sustentável.
Não é possível dizer tudo, mas
este laboratório é bom de mais:
o mexilhão inventou uma cola
superforte e não tóxica; as ventosas
dos braços do polvo inspiraram um
tapete de banheira. Enfim, o oceano
tem valiosas respostas para inovar
o mundo, de uma forma criativa e
sustentável.

+ informação
10h, 11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30, 16h30
7,50 €/aluno
Gratuito para um acompanhante
por cada dez alunos

ESCOLAS

3º

ciclo

Oceano XX , um
enigma a bordo

a biodiversidade
somos nós

Um jogo no Oceanário para
desvendar o significado de uma
mensagem codificada sobre o
futuro do planeta.

Um filme, uma volta ao mundo e
um jogo no Oceanário.

PARA BOM DESCODIFICADOR,
MEIA PISTA BASTA

LICENÇA PARA FAZER
A DIFERENÇA

É UMA PRADARIA, MAS NÃO
É O FAROESTE

1h30 em visita à exposição permanente guiada
por um educador marinho

45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho

45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho

A anotar: ampulheta (porque o
tempo foge), lanterna (para ver a luz
ao fundo do túnel), cofre (porque
a solução é preciosa), o teorema
de Pitágoras (porque resolve
problemas), um livro e algumas
pinturas famosas. Tudo são pistas
que permitem desvendar uma
mensagem codificada.

Fotografias de animais e perguntas
sobre a biodiversidade terrestre e
marinha põem no mesmo tabuleiro
pinguins e elefantes, linces-ibéricos
e baleias-azuis, florestas de kelp e
florestas tropicais.

O cenário é triste. Desapareceu uma
pradaria marinha. Para descobrir o
culpado, há a notícia da Gazeta do
Mar e as provas recolhidas no local
do crime, entre as quais fotografias
de seis suspeitos.

Missão

Missão

Perceber os serviços que os
ecossistemas nos prestam de forma
gratuita, como regular o clima,
purificar o ar, a água e os solos,
polinizar culturas, controlar pragas
e evitar cheias, é importante para
respeitar e valorizar o papel de
cada elemento que os constitui.
Se fosse preciso pagar, qual seria a
conta?

Compreender a importância
e as características únicas das
pradarias marinhas, o seu papel na
melhoria da qualidade da água,
na minimização do fenómeno do
aquecimento global e na proteção
e refúgio de inúmeras espécies.

Missão
Medir a temperatura ao planeta, ver
o seu impacto nos pinguins-de-magalhães e medir outros
impactos que não são visíveis mas
que fazem mexer (como as placas
tectónicas).
Avança-se neste jogo só com bons
conhecimentos de português,
geografia, ciências naturais,
ciências físico-químicas, história e
matemática, coragem q. b. e muita
curiosidade.

quem tramou 		
o mexilhão?
Relações
bióticas
no oceano
Um crime ambiental dá origem a
um intrigante caso de investigação
no Oceanário.

Reciclar, reutilizar sacos de plástico,
recusar palhinhas e deitar as
cotonetes no lixo são alguns dos
comportamentos que, diariamente,
podem fazer a diferença.

Se à primeira vista culpam o
mexilhão, à segunda e à terceira
as culpas voltam-se para outros
suspeitos. Ouriço-do-mar? Cavalo-marinho? Algas-vermelhas? Choco?
Vamos revirar factos, mundos e
fundos do mar: relações bióticas,
teias alimentares e fatores abióticos.
No meio de tudo isto, há a pista de
uma âncora que nos pode levar até...
e mais não nos é permitido revelar.

3º

ciclo
Matemática
debaixo
de água
Uma expedição científica no
Oceanário preparada para desafiar
mentes curiosas.

QUANTO + IMAGINAÇÃO,
+ CAPACIDADE DE AÇÃO
45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho

Aos números inteiros e primos,
potências e raízes, sequências e
funções, somam-se a carta náutica
de uma ilha no Pacífico e padrões
geométricos.
Missão
Para entender e medir o impacto
da ação do Homem no oceano,
e a necessidade de agir pela sua
conservação, é importante utilizar
ferramentas (massa cinzenta
incluída) e conhecimentos que
vão da matemática à biologia e à
economia.
Devolver animais marinhos
no meio natural implica saber
interpretar dados com precisão,
planear, gerir orçamentos (aluguer
de embarcação, combustível,
equipamento e alimentação) e
conseguir localizar o ponto certo
num mapa. Não é uma regra de três
simples: é uma aventura fascinante.

+ informação
10h, 11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30, 16h30
7,50 €/aluno
Gratuito para um acompanhante
por cada dez alunos

ESCOLAS

lineu online

secundário

a cidade
do futuro

Extinção: o que
vem depois?

Um jogo para resolver problemas
da humanidade com uma
abordagem sensorial e muita
bioinspiração.

Uma viagem de milhões de anos
pelos cinco eventos de extinção
(ou será evolução?) em massa.

NEM TUDO O QUE VEM À REDE
SOCIAL É PEIXE

CIMENTO, ALCATRÃO OU
COLA DE MEXILHÃO?

CADA SEGUNDO CONTA PARA
MUDAR O MUNDO

45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho

45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho

45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho

Redes sociais com pistas para
salvar o oceano, sete figuras ilustres
da história e da ciência e sete
localizações-chave no planeta são a
base de uma experiência que ajuda
a pôr fim a graves problemas que o
planeta enfrenta.

Uma caixa de bioferramentas,
materiais bioinspirados, biopistas,
biofactos e bioquestões são
o ponto de partida para esta
bioexperiência.

Quem são, quando existiram,
porque desapareceram? A partir
de imagens de algumas espécies,
de ameaças ao planeta e de...
um espelho, segue-se o rasto do
mundo e compreende-se que a
extinção é mesmo para sempre.

Uma aventura partilhada com
figuras como Vasco da Gama,
Darwin, Cousteau, Wegener, Lineu,
o rei D. Carlos e o Padre António
Vieira.

Missão
Interpretar o oceano tal como é,
a sua influência no Homem e no
planeta e o impacto do ser humano
no seu equilíbrio, através das
ameaças que um urso-polar, um
pinguim, um cavalo-marinho, um
tubarão e uma tartaruga-marinha
enfrentam.
Acidificação do oceano, poluição
por plástico, sobrepesca, alterações
climáticas, destruição de habitats,
poluição sonora e derrames de
petróleo são problemas reais e
urgentes que precisam de uma
solução.

Missão
Perceber que o biomimetismo é o
primeiro passo para um fascinante
mundo de bioinspiração, em que
a natureza orienta a ação humana,
conjugada com outras ciências
como a biologia, a química,
a física, a informática, o design,
a matemática e as engenharias.
Não há pregos, nem martelos ou
serrotes, mas há material suficiente
na natureza para criar uma cidade
sustentável: o mexilhão dá a
conhecer uma cola não tóxica;
a pinha serve para inventar um
medidor de humidade do ar; e
um escaravelho ensina a criar um
sistema de captação de água.

Missão
Compreender os cinco grandes
eventos de extinção e o que
representaram para a evolução
das espécies, e aprender que
comportamentos diários têm
impacto na conservação da
natureza.
Conhecer organismos que viveram
há centenas ou milhões de anos.
Para despertar a curiosidade, recua-se até ao último dos dodós, uma
ave não voadora das ilhas Maurícias
que se extinguiu em 1681. Com base
em todos os factos, fica o desafio
de se imaginar qual é a espécie
mais resistente do mundo.

secundário

Banco mundial
dos oceanos
Um jogo de investimento
sustentável no Oceanário a partir
de uma herança muito especial.

TODA A HERANÇA PRECISA DE
INVESTIMENTO E POUPANÇA
45 min em sala, 45 min em visita à exposição
permanente guiada por um educador marinho

Um e-mail que informa de uma
herança, uma responsabilidade a
25 anos, uma dívida ambiental e
uma moeda chamada «mar» são
elementos a ter em conta para
entender os conceitos de bem-estar humano, gestão sustentável,
investimento ou lucro.
Missão
Questionar se o valor e a natureza
dos serviços que os organismos
e ecossistemas marinhos prestam
serão calculáveis. Vamos saber
quais as especialidades de cada
um.
Para que a herança não fique
comprometida, avisa-se que as
escolhas de cada um afetam,
negativa ou positivamente, a saúde
dos ecossistemas. Por isso, as
melhores decisões são premiadas.
Quem fica a ganhar?

+ informação
10h, 11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30, 16h30
10 €/aluno
Gratuito para um acompanhante
por cada dez alunos

professores

workshops

Workshops
de educação
ambiental para
professores
e educadores

Plasticologia
marinha

Dar tempo
ao oceano

Tem origem no grego plastikos
(«plástico») e logos («estudo»),
ou seja, é a ciência que estuda os
plásticos: o caminho que percorrem
no oceano e a sua interação
e impacto nos organismos e
ecossistemas marinhos.

Neste workshop pretende-se
não só tirar a temperatura ao
planeta, mas também medir as
consequências das alterações
climáticas e perceber como o
oceano regula e influencia o clima
da Terra.

Ações de formação certificadas
para professores de todos os
níveis de ensino onde não faltam
ferramentas nem atividades para
integrar no contexto escolar.

PORQUE O OCEANO É REAL E
NÃO DE PLÁSTICO

CADA PEQUENA AÇÃO É
UM GRANDE PASSO PARA O
FUTURO DO PLANETA

Os professores são os mais
fortes aliados na mobilização e
consciencialização dos alunos para
uma cidadania azul, a partir de
temas relacionados com o oceano
e a conservação dos ecossistemas.

10h-13h
Limitado a 20 participantes, reserva prévia
20 €/participante

Nada melhor do que a prática para
valorizar a teoria. Como tal, em
todas as atividades propostas, para
serem desenvolvidas em contexto
escolar, são dadas ferramentas
que promovem a alteração de
comportamentos.
Através dos professores, eleva-se o conhecimento dos alunos
sobre o oceano, a capacidade de
interpretar a influência do oceano
no ser humano e vice-versa, e
como promover a alteração de
comportamentos.
Inclui materiais, certificado de frequência em
ação de formação de curta duração e
5 participantes gratuitos por cada 20 pagantes
numa atividade do Programa de Educação,
exceto os programas especiais Dormindo com
os tubarões, CSI — Ciência Sob Investigação,
Concerto para bebés, Fado miudinho e Festas
de aniversário.

Datas
2019 09.11, 14.12
2020 11.01, 08.02, 07.03, 18.04, 16.05

Atualmente, o problema dos
plásticos no oceano pesa cerca de
oito milhões de toneladas por ano.
Apesar de o plástico ter uma
grande variedade de utilizações,
é importante alertar para o seu uso
descontrolado e para o impacto
no planeta e no Homem. Mais do
que tudo, é urgente mudar a nossa
relação com este material.
Além de sensibilizar, neste
workshop são partilhadas atividades
hands-on, ferramentas criativas e
conselhos práticos e sustentáveis,
que promovem a alteração de
comportamentos e pretendem
ajudar a minimizar e a mudar o
rumo deste flagelo de plástico.

Datas
2019 09.11, 14.12
2020 11.01, 08.02, 07.03, 18.04, 16.05
15h-18h
Limitado a 20 participantes, reserva prévia
20 €/participante

Os impactos das alterações
climáticas no Homem, na
biodiversidade, no oceano e no
planeta não podem ser ignorados.
Conhecer as descobertas mais
recentes sobre as alterações
climáticas, os seus impactos e
origens e, mais importante, as
estratégias e as soluções para nos
adaptarmos aos riscos relacionados
com o clima e as catástrofes
naturais são os objetivos desta ação.
Um manual digital disponibilizado
ao professor, permitirá trabalhar
com os alunos em sala de aula,
envolvendo-os num debate de
ideias que impulsione uma onda
de mudança de comportamentos.
Compreender que o oceano é a
peça-chave é o primeiro passo.

workshops
Oceano trocado
por miúdos

Dia aberto
ao professor

Ação de formação para
educadores de infância, onde não
faltam ferramentas nem atividades
para ensinar tudo sobre o oceano
aos mais pequenos, de uma forma
divertida e original.

No dia 19 de outubro, o Oceanário
de Lisboa convida os educadores
e professores a conhecerem a
programação para o novo ano
letivo.

DE PEQUENINO SE ENSINA
O OCEANO

Inscrições e informações
reservas@oceanario.pt
218 917 000

Datas
2019 16.11, 07.12
2020 18.01, 15.02, 14.03, 18.04, 23.05
15h-18h
Limitado a 20 participantes, reserva prévia
20 €/participante

A brincar com coisas sérias,
preparam-se os mais novos para,
desde cedo, participarem no futuro
do oceano. Porque a idade dos
porquês é importante, o objetivo
desta ação é partilhar com os
educadores ideias e sugestões
práticas para desafiarem as crianças
a descobrir como respiram os
peixes debaixo de água, porque
é o oceano azul, porque é a água
salgada e tantos outros mistérios.
Através de atividades preparadas
para miúdos e graúdos, pretende-se
que os educadores de infância se
transformem nos mais fortes aliados
na mobilização e consciencialização
das crianças para uma cidadania azul.

grupos

visitas
guiadas

Exposição
permanente
Por muitas vezes que volte ao
Oceanário, cada visita será sempre
surpreendente.

Bastidores*
Uma visita de acesso super-reservado aos bastidores do
Oceanário.

O mar é para
todas as idades
Uma visita ao Oceanário é
interessante qualquer que seja a
idade. Por isso, esta visita é pensada
em especial para grupos seniores.

UM PLANETA, UM OCEANO

CONSTRUIR OCEANOS

TEMPO PARA RECORDAR E
OLHAR PARA O FUTURO

1h30 em visita à exposição permanente guiada
por um educador marinho

> 13 anos
5 €/pessoa (mínimo 8 pessoas)
Não inclui acesso às exposições
As visitas poderão realizar-se noutro idioma e
responder a requisitos específicos
*Programa temporariamente indisponível:
contacte-nos para mais informações

1h30 em visita à exposição permanente guiada
por um educador marinho

> 4 anos
Preço sujeito à idade e ao n.º de participantes
As visitas poderão realizar-se noutro idioma e
responder a requisitos específicos

Pés para andar, olhos que observam
e ouvidos atentos são elementos
essenciais para um mergulho no
Oceanário de Lisboa. Nesta visita
guiada, é preciso estar preparado
para ver o invisível: será magia?
Juntam-se 8000 animais e plantas de
500 espécies com sete milhões de
litros de água salgada, acrescenta-se a mão especializada de quem os
conhece bem, salpica-se sentido de
descoberta e curiosidade e acarinha-se uma experiência imersiva que
exalta todos os sentidos.
O conhecimento e o
deslumbramento andam de mãos
dadas. Aqui, também andam de
mãos dadas famílias, professores,
alunos, crescidos, miúdos, avós e
netos. Quando saírem, não poderão
perder de vista as ações concretas
para ajudar.

Nesta visita, desvendar os segredos
não faz perder o encanto, muito
pelo contrário: perceber como a
magia do Oceanário é possível
todos os dias é parte do fascínio.
Como se mantém a temperatura
de um aquário central com cinco
milhões de litros de água salgada?
Como se alimentam 8000 animais
diferentes? Quem cuida dos animais
marinhos e dos seus habitats?
A vida das espécies pode
depender de grandes ou de
ínfimos detalhes: as lontras-marinhas
comem cinco a seis vezes por dia e
os tubarões duas vezes por semana.
Vinte e quatro horas por dia, 365
dias por ano, há muita atividade
no Oceanário. Minhas senhoras e
meus senhores, bem-vindos aos
bastidores!

Universidades de 3.ª idade e grupos seniores
6 €/participante (gratuito para dois
acompanhantes por grupo)

Como quem mima os netos e
recheia mesas para alimentar a
prole, cabe a todos cuidar dos
200 milhões de seres humanos
neste planeta que dependem da
pesca para sobreviver — como
podemos fazer a diferença com o
peixe que consumimos?
Não é tarde nem é cedo: é a hora
certa para conhecer o que se está
a passar no oceano e aprender a
melhor forma de fazer a diferença.

visita guiada

exposição
temporária

Florestas
submersas,
by Takashi
amano
A beleza imperfeita da natureza.

+ informação
Equilíbrio, harmonia,
contemplação, reflexão e
quietude. No universo das
«Florestas submersas by Takashi
Amano», faz-se parte da natureza e
aprende-se a prestar atenção para
a valorizar e cuidar.
Num aquário de 40 metros de
comprimento e 160 mil litros de
água, vive uma obra de arte criada
pelo reconhecido aquascaper
internacional Takashi Amano. 		
A arte funde-se com a natureza,
num ecossistema onde habitam
10 mil peixes tropicais e 46 espécies
de plantas aquáticas.
Sentar-se num sofá, admirar a
beleza da imperfeição de uma
floresta submersa ao som da
música de Rodrigo Leão e perceber
que tudo está ligado no nosso
planeta: um percurso que começa
na floresta tropical e acaba no
oceano. Todos os detalhes estão
encadeados e contam uma história.
Todos representam a natureza na
sua forma mais pura.

+ informação
> 4 anos
Preço sujeito à idade e ao n.º de participantes
As visitas poderão realizar-se noutro idioma e
responder a requisitos específicos

grupos

O Oceanário de Lisboa considera a acessibilidade
de todos os seus visitantes uma prioridade.
O projeto de acessibilidade «Oceanário para todos» pretende criar diferentes
tipologias de oferta para públicos com necessidades específicas.

oceanário
para todos

Visitas
inclusivas para
pessoas com
deficiência
visual

Visitas
inclusivas para
surdos

visitantes
com mobilidade
reduzida

2 h de visita à exposição permanente guiada
por um educador marinho

2 h de visita à exposição permanente guiada
por um educador marinho e um intérprete de
Lingua Gestual Portuguesa

Dois lugares de estacionamento no parque dos
autocarros turismo, na rua Pedro e Inês

1.º sábado do mês, 16h30
Preço sob consulta
Máximo oito participantes + um
acompanhante por pessoa com deficiência
(casos excecionais a avaliar individualmente)
A reserva deve ser efetuada até à quinta-feira
anterior à data da visita

A visita inclusiva para pessoas com
deficiência visual teve consultoria da
Associação dos Cegos e Amblíopes
de Portugal.
A visita será dinamizada por um
educador marinho do Oceanário
que irá descrever os espaços
expositivos e as espécies mais
emblemáticas, proporcionando uma
vivência do Oceanário. Ao longo
da visita, serão também usados
materiais táteis que promovam um
maior conhecimento do oceano e
sua sustentabilidade.

Os cães-guia não podem entrar na exposição,
nem existe um local onde possam ficar a
aguardar o dono
As visitas não se realizam em agosto

3.º sábado do mês, 16h30
Preço sob consulta
Máximo oito participantes
A reserva deve ser efetuada até à quinta-feira
anterior à data da visita

A visita inclusiva para surdos teve
consultoria de intérpretes de
Língua Gestual Portuguesa, surdos
de referência e da Federação
Portuguesa das Associações de
Surdos.

Percurso acessível entre o Oceanário de Lisboa
e os três parques de estacionamento mais
próximos (parque dos autocarros turismo,
Parque Oceanário e Parque da Doca)
Atendimento prioritário
Cadeiras de rodas (empréstimo durante
a visita, mediante entrega de documento
identificativo)
Percurso expositivo com rampas e elevadores

A visita será dinamizada por um
educador marinho do Oceanário
e por um intérprete de Língua
Gestual Portuguesa. Os intérpretes
que colaboram com o Oceanário
tiveram formação específica para
garantir uma tradução científica
correta dos conteúdos abordados
ao longo da visita, tais como a
sustentabilidade do oceano e sua
biodiversidade.

As visitas não se realizam em agosto

Este texto não foi escrito de acordo com as recomendações para informações escritas mais acessíveis do Núcleo de Estudos e Investigação em Acessibilidade da ACAPO.

crianças e família

dias

especiais

Concerto para
bebés
Uma experiência em frente ao
aquário central do Oceanário em
que os sentidos da audição e da
visão são convidados de honra.

Fado miudinho
O mar enrola na areia. O que será
que ele diz? Canta estórias de
além-mar a quem é petiz.

OUVIDO PARA O BODIÃO DE
RAVEL, OLHOS PARA A MANTA
NUPCIAL DE WAGNER

SILÊNCIO QUE SE VAI CANTAR
O MAR

< 3 anos
Sábados, às 9h
40 €/bebé e dois adultos

< 4 anos
1.º domingo do mês, às 9h
40 €/bebé e dois adultos

Não se sabe quem é o maestro
(talvez a manta ou o peixe-lua),
mas a coreografia é perfeita entre
os peixes que vivem no aquário
central. Pela fantasia se conquista
a empatia pelo meio marinho.

Bom dia, alegria! Lá vai a Rosa
Fadista com sardinhas aos molhos e
muito para cantar sobre o oceano.

O Oceanário é fascinante por
si. Acrescentar música duplica,
triplica, multiplica a capacidade de
reter a atenção e de despertar a
sensibilidade das crianças.

É para encantar mais pequenos
e mais graúdos que o fado se
transforma à medida dos mares e
enche o palco em frente ao aquário
central do Oceanário.
Como se o fado não fosse mágico
o suficiente, como se o Oceanário
precisasse de mais magia, juntam-se
os dois numa explosão de sentidos
que estimula a criatividade de
todos.

dias

especiais

Dormindo com
os tubarões
Uma almofada e uma história
para adormecer que ninguém vai
esquecer, porque as personagens
são reais e estão à vista.

PROTEGER OS TUBARÕES NÃO
É UM SONHO, É A REALIDADE
Escolas
> 4 anos (máx. 25 participantes)
50 €/aluno (gratuito para dois acompanhantes
por cada 10 alunos)
Crianças e famílias
60 €/participante
Festa de aniversário
6-12 anos
500 €/12 participantes (30 €/participante extra)

Os tubarões podem ser uma boa
companhia para dormir. Em especial
se for em frente ao aquário central.
Aprender muitas curiosidades sobre
estes animais, que não fazem mal
a uma mosca (até porque não há
moscas no mar): o porquê da sua
fama, as características da sua pele,
os seus dentes, a sua velocidade,
a sua longevidade, enfim, o que
faz destes animais seres tão
fascinantes? Porque se deve ter
consciência de que é preciso
defendê-los e não temê-los?
Quando se acorda deste sonho
real, o Oceanário é todo, por inteiro,
completo, e de uma ponta à outra,
só para quem lá dormiu. Se o
Oceanário já é incrível, o Oceanário
«só meu» é inesquecível.

crianças e família

festas
de aniversário

Festa no mar

Festa
do tubarão

Operação
pinguim

Uma festa surpresa de um tubarão
supercurioso, que partiu numa
grande, grande aventura.

Uma festa no Oceanário marcada
por um mistério que é mais grave
do que parece.

AQUI HÁ FESTA TODO O ANO,
TODOS OS DIAS

À BOLEIA DE UM TUBARÃO,
UMA FESTA SUPERDIVERTIDA

SE UM PINGUIM DESAPARECE
E NINGUÉM O VIU… SERÁ QUE
FUGIU?

4-7 anos
315 €/15 convidados com lanche
240 €/15 convidados sem lanche
(o aniversariante não paga)
+ Vasco 75 €

4-7 anos
315 €/15 convidados com lanche
240 €/15 convidados sem lanche
(o aniversariante não paga)
+ Vasco 75 €

8-12 anos
315 €/15 convidados com lanche
240 €/15 convidados sem lanche
(o aniversariante não paga)

Uma festa de aniversário tem de
ser especial; por isso, além dos
amigos e dos pais, juntam-se à festa
o peixe-lua, a manta, o tubarão-touro, a lontra-marinha e o rei da
animação: o peixe-palhaço.

Partir à boleia de um tubarão, numa
viagem que afinal é uma festa de
aniversário, na companhia dos teus
melhores amigos. No fundo do mar,
vão conhecer os peixes-balão, os
peixes-porco e os peixes-escorpião, as lontras-marinhas, os
pinguins e os tubarões.
Entre um mergulho e outro, vão
descobrir tudo sobre o oceano,
como o podem proteger, cantar os
parabéns e soprar as velas. Embarca
nesta festa!

Uma festa no Oceanário inundada
por um oceano cheio de criaturas
fantásticas.

A brincar também se aprende a
fazer a diferença para proteger o
planeta de forma divertida.
Como é dia de festa, o
aniversariante está duplamente de
parabéns: sopra as velas e aprende
a defender o oceano. Parabéns aos
amigos também!
+ Vasco, o convidado surpresa
Presença do Vasco durante
30 minutos para cantar os parabéns.

+ Vasco, o convidado surpresa
Presença do Vasco durante
30 minutos para cantar os parabéns.

Não é só uma experiência, é
uma missão séria que precisa de
recrutar o gosto pela descoberta
dos mistérios do oceano e a
capacidade de análise. Reunidas as
equipas e as provas, visitado o local
do crime, olhos bem abertos, lista
de suspeitos bem analisada, estão
reunidas as condições para resolver
o mistério.
O desaparecimento do pinguim-de-magalhães é o ponto
de partida para falar sobre o
aquecimento global, sensibilizando
para a alteração dos nossos
comportamentos do dia a dia.
Em cada paragem, desde os
bastidores até ao laboratório
de investigação, enche-se o
investigador e a sua mala com
respostas e, pouco a pouco,
confirma-se o suspeito.

festas
de aniversário
Faz a tua festa
csi — Ciência Sob
Investigação
Há uma investigação especial a
decorrer no Oceanário, no dia do
teu aniversário.

RIMA COM OCEANÁRIO E
CANTAM-SE OS PARABÉNS.
É A FESTA DE…
8-14 anos
10h-17h
380 €/10 participantes (30 €/participante extra)
(o aniversariante não paga)

É um presente difícil de
desembrulhar porque... é assim
para o grande. Serão precisos
amigos cúmplices com gosto pela
descoberta e pela aventura, olhos
abertos e ouvidos atentos.
Há pistas de natureza diferente:
fotografias, pegadas, impressões
digitais, vídeos, cartas, enigmas
e alguns suspeitos que não vão
tornar a resolução deste puzzle de
investigação uma tarefa simples.
Reunida a equipa de peritos em
amizade, está o cenário montado
para um dia a transbordar de cheio.
Há um crime que todos vão ter
de desvendar e, no final, vão ficar
a perceber que têm um pequeno
grande papel para desembrulhar a
proteção e defesa do planeta.

crianças e família

férias
debaixo
de água

Por um dia ou vários,
nas férias de Natal, de
Carnaval, de Páscoa ou
de verão — não há dias
repetidos e há sempre
alguma coisa para fazer
(e aprender), e tudo com
uma barbatana às costas.

AS MELHORES FÉRIAS SÃO
SEMPRE DEBAIXO DE ÁGUA
4-12 anos
8h30-18h30
40 €/participante/dia
150 €/participante/4 dias
180 €/participante/5 dias

Explorar o oceano e a diversidade
marinha, desvendar os segredos
dos mares mais profundos e
misteriosos, compreender a
importância do oceano e as
ameaças a que está sujeito fazem
parte do que preparámos. Não
nos esquecemos de que a melhor
maneira de aprender é a brincar.
No Oceanário tudo é mágico e
único, desde as atividades hands-on
às visitas, exposições, artes plásticas
e até expressão dramática. Uma
experiência inesquecível que
vai ficar registada no álbum das
melhores férias de sempre.
Ficar sem nada para fazer é uma
seca. No Oceanário, estás sempre
mergulhado em investigações,
viagens, explorações e jogos.
Aprendes de tudo e até sais daqui
a cozinhar formas de ajudar a
conservar o oceano.

+ informação
Datas
Natal 18.12.2019-03.01.2020
Carnaval 24.02.2020-26.02.2020
Páscoa 30.03.2020-13.04.2020
Verão 22.06.2020-11.09.2020
(exceto fins de semana e feriados)

vaivém
oceanário

Educação
ambiental
em movimento
Este é o projeto de
responsabilidade social mais
ambicioso do Oceanário.

EM MOVIMENTO PELO
OCEANO
O Oceanário também vai até
si. Espalha pelo país a literacia
do oceano para que todos
compreendam a sua importância
e a urgência de agir pela sua
conservação.
A conservação da natureza toca a
todos, ninguém fica de fora: entre e
seja bem-vindo.
É só receber o Vaivém e observar
o que traz de novo para ajudar
a adotar comportamentos mais
responsáveis para com o planeta
que habitamos. Claro que gostamos
muito de o receber no Oceanário.
No entanto, mais tarde ou mais
cedo, «vai» lá, não «vem»?

+ informação
Deslocação aos concelhos mediante convite
das respetivas autarquias
Visitas livres para o público em geral
Visitas escolares mediante inscrição
Acesso gratuito

telecabine
parque
das nações

Complemente
a sua visita ao
Oceanário com
um passeio na
telecabine

Contacte-nos para mais informações sobre
condições especiais para grupos escolares
Cada cabine transporta, no máximo, sete
participantes acompanhados por um adulto

Na viagem entre o rio e o céu, vai
poder observar a biodiversidade
desta zona estuarina e alguns dos
mais emblemáticos edifícios do
Parque das Nações:
Oceanário de Lisboa (arquiteto
Peter Chermayeff), Pavilhão de
Portugal (arquiteto Siza Vieira),
Estação do Oriente (arquiteto
Santiago Calatrava), Altice Arena,
Lago das Tágides, Jardim Garcia de
Orta, Torre e Ponte Vasco da Gama
e, é claro, uma visão panorâmica do
rio Tejo e da Margem Sul.

Prepare
a visita
do seu
grupo ao
Oceanário
1. Comece por planear a sua visita
connosco; as atividades previstas
para cada programa podem ser
ajustadas aos seus objetivos.
2. Confirme a hora reservada para
os diferentes grupos que fazem
parte da sua visita de estudo.

INFORMAÇÕES
E RESERVaS
Os programas realizam-se
mediante marcação prévia,
diretamente no local ou

3. Cada programa dura em média
1h30. Verifique se o tempo que tem
é suficiente para usufruir de todo o
programa.
4. É importante ser pontual: a
tolerância de atraso é de 15 minutos.
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5. Agradecemos que traga consigo
a confirmação de reserva.

contactando o Oceanário de
Lisboa. Para informações mais
detalhadas sobre as atividades,
contacte-nos ou consulte o nosso
website em oceanario.pt

T 218 917 000
F 218 910 001
reservas@oceanario.pt

6. Disponibiliza-se estacionamento
gratuito para autocarros escolares
mediante disponibilidade, no
parque dos autocarros turismo, na
rua Pedro e Inês.
7. Visite-nos usufruindo de um
desconto na CP ou informe-se junto
de outras transportadoras públicas
sobre preços especiais para visitas
escolares.
8. Visite a área para professores
no website do Oceanário,
onde disponibilizamos materiais
informativos e educativos.

Viagens com descontos
Informe-se da parceria com
o Oceanário de Lisboa.

O projeto RMDLT Portel-Pára visa a proteção da floresta amazónica, no Brasil,
promovendo a gestão florestal sustentável de 177 899 hectares, evitando
a sua desflorestação. A proteção da floresta tropical promove a retenção
do carbono pelas árvores durante o seu crescimento, estimando-se uma
redução anual de 553 273 toneladas de emissões de dióxido de carbono,
a manutenção da biodiversidade e relevantes benefícios sociais. O projeto
encontra-se registado sob o código VCS-977.

