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Visitas de
estudo guiadas

© Ocean Alive

A Ocean Alive promove
na comunidade escolar a
literacia dos Oceanos, o
conhecimento que alenta a
mudança de comportamentos,
necessária para um OCEANO
SAUDÁVEL.

Temas das visitas
de estudo
BIODIVERSIDADE
MARINHA
A NOSSA PEGADA
NO OCEANO
ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
OCEANO
SUSTENTÁVEL

mariscar com
uma guardiã
do mar
e aprender sobre
a vida marinha!

os temas desta
actividade são:

© Ocean Alive

biodiversidade
marinha
a nossa pegada
no oceano
oceano
sustentavel
preço: 200€ por turma
duração: 2h

Traga a sua turma a mariscar,
com uma mulher pescadora do
Sado: uma experiência interactiva,
autêntica e com tradição.
Como complemento, a equipa da
Ocean Alive proporcionará aos
seus alunos uma aula de ciência
marinha em pleno estuário, o local
ideal para aprender sobre a vida
marinha deste estuário, o mais rico
em biodiversidade do nosso país.

VIDA MARINHA
A BORDO
na rota dos golfinhos

os temas desta
actividade são:
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biodiversidade
marinha
alterações
climáticas
oceano
sustentatavel
preço: 15€ por criança
duração: 2:30h

Este é o programa que enriquece
a visita aos golfinhos do Sado com
uma experiência diferenciadora,
através da equipa das Guardiãs
do Mar. A bordo os seus alunos
aprenderão a amanhar o peixe,
a fazer nós e ouvirão histórias
das pescadoras que andam no
mar. A equipa da Ocean Alive
proporcionará aos seus alunos uma
aula de ciência marinha a bordo
sobre o mundo submarino dos
golfinhos do Sado.

BREVEMENTE

ocean alive
camp SUMMER SCHOOL 2017

1 semana
de actividades
monitorização dos
roazes do Sado
mapeamento das
pradarias marinhas

põe o oceano no teu futuro!

mergulhar na
biodiversidade
marinha
a nossa pegada
no Oceano - lixo
marinho

© Ocean Alive
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imersão cultural e
oceano sustentável

PARCEIRO
Comité Nacional
para o Programa
Internacional de
Geociências (PIGC)
Portugal
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Portuguese
National Committee
for IGCP

Jovens do secundários e universitários

valorizar a
comunidade mulheres
pescadoras do Sado

As actividades “Mariscar com uma
Guardiã do mar” e”Vida marinha
a bordo” fazem parte da iniciativa

“Guardiãs do mar:
salvar o ambiente,
preservar empregos” *
Responde ao problema da degradação
das pradarias marinhas do estuário
do Sado através do envolvimento das
mulheres pescadoras na eliminação
de 3 causas da sua degradação, com
origem na comunidade piscatória e
recreativa local:
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1. o lixo proveniente da mariscagem,
2. as âncoras e as amarrações sobre
as pradarias,
3. as técnicas de pesca agressivas.

* DISTINÇões:
vencedor da edição 2016

Através do programa educativo da
Ocean Alive as pescadoras são
capacitadas para ser guias marinhas,
uma nova profissão que valoriza a
sua sabedoria.

©

O oxigénio que
respiramos em
cada uma de
duas inspirações
é produzido no
Oceano pelo
fitoplâncton.

MARCAÇÕES
Todas as actividades de grupos
requerem marcação prévia com
um mínimo de 5 dias.
Para marcar pf envie-nos
uma mensagem de email
para oceanalive.edu@gmail.
com, indicando a actividade, o
número de alunos e a data.

pagamento
Consoante a actividade, a Ocean Alive poderá
solicitar o pagamento de uma pré reserva
no valor de 20% do total, pago através de
transferência bancária, podendo o restante ser
pago no dia da actividade.

Condições de
cancelamento
e confirmação
Estas actividades promovidas pela Ocean Alive
decorrem em plena natureza e por isso, estão
dependentes das condições do estado do
mar e do clima, o que poderá impossibilitar
a sua realização na data definida. Nestes
casos, sugerimos o agendamento para outra
data conveniente. Na impossibilidade da
sua realização devido às condições acima
referidas, os pagamentos antecipados serão
restituídos na sua totalidade.

As escolas deverão confirmar a sua reserva
até 5 dias antes da data acordada. Caso o
cancelamento seja feito dentro deste limite, os
pagamentos avançados serão também restituídos.
No caso de não comparência das escolas na
data definida, sem aviso prévio, o valor da préreserva não será devolvido.

Ofertas especiais
Em todas as nossas actividades oferecemos a
participação a duas crianças com necessidades
especiais, sempre que número total de
participantes o permita, no momento em que a
reserva é efectuada.

Passeios de barco
Os passeios de barco realizam-se no habitat
dos roazes do Sado permitindo a observação
da vida marinha. São realizados em parceria
com empresas marítimo turísticas licenciadas
para a observação de cetáceos. A Ocean Alive
tem o RNAT nº293/2015 o que inclui também
actividades na natureza.

Contactos
t: 917 915 595 • oceanalive.edu@gmail.com
www.ocean-alive.org
www.facebook.com/ocean.alive.org

