
CONTACTO: 913472222 
MAIL: geral@fozdozezere.pt 
HORÁRIO DE CONTACTO: das 9h ás 12h:30m e das 14h ás 17h30m 

O Parque Ambiental e 

Interativo Foz do 

Zêzere, situado em 

Constância, é uma 

estrutura interpretativa 

deste território.  

 

A natureza, a cultura, 

a história  e o turismo, 

são apresentados 

através de: 
 

Um pequeno fluviário 

Atividades educativas 

Atividades culturais 

Desporto natureza  

Atividades de 

aventura 

 

Abertura em 2019 
 

Miúdos com a mão na massa 

RESERVAS 

mailto:geral@fozdozezere.pt
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Fluviário    totalmente dedicado às espécies autóctones  

e exóticas/invasoras da zona da Foz do Zêzere. 

 (percurso final do Rio Zêzere e rio Tejo na região deste afluente) 

Informação científica e comum da fauna aquática com diversas  

curiosidades.   

Informação dedicada aos diversos graus de ensino e diversas idades. 

                         Filme documentário     Uma imersão sobre todo o Rio 

                          Zêzere. Mais que uma viagem da nascente à foz, desde a primeira 

                          gota até ao abraço com o Rio Tejo, uma viagem emocional de 

                          grandes cenários.  

A natureza, a história, a orografia, a cultura e as gentes, o turismo e o 

aproveitamento das águas. Ninguém fica indiferente. 

Com narração para diferentes idades, ou com acompanhamento musical imersivo. 

                        Um presente aos sentidos. 

 

No final a possibilidade de escolha de um tema para visionamento em experiência 

360º.     Eles vão adorar. 

Rio do Ouro    Prospeção de ouro. Uma atividade com mais de 

 4 milénios em toda a região. Vamos aprender a garimpar este 

precioso metal a partir do aluvião do ribeiro. Adequado a todas as 

 idades.   Todos participam ! 

                                      Maquetes    Conhecer os sistemas  

                                                                          dos peixes e fauna do rio. 

                                                                         Como funcionam e porque correm 

                                                                          perigo. 

Barragem hidroelétrica    Estrutura à escala com 1,5 metros  

e 30 peças para montar. Com o rio a correr, a albufeira vai  

encher. E com tudo pronto, basta abrir a torneira e ligar a turbina.  

Vamos produzir eletricidade de verdade.   Todos participam. 

ATIVIDADES 
RESERVAS 

As atividades disponíveis no FOZ DO ZÊZERE foram 

desenhadas para maximizar a prática e as 

experiências pelas crianças e jovens.  

http://www.fozdozezere.pt/servicos5_form.php?tit=RESERVAS ONLINE


                                             Jogos e atividades de grupo      
                                                  Atividades lúdicas para grupos. 

                                                            Para diversão ou com objetivos pedagógicos 

Insufláveis    Equipamentos muito vaiados e  

                            para muitas idades 

 

Clicar aqui para ver a disponibilidade   

 

Clicar 

 

PaintBall - Tiro com Arco  - Tiro Com Zarabatana -  Rappel  

 

                                     Canoagem    Desfrutar e percorrer o rio é a melhor  

                                                                        forma de o conhecer. De Constância a 

                                                                        Castelo de Almourol. Ou para os mais 

                                                                         novos, circuito junto ao Castelo de 

                                                                         Almourol .  

                                                                         Uma atividade com  a AVENTUR, uma 

                                                                         marca do grupo 

                           Desde os 11 anos. 

Slide      140m  
 

Adrenalina em segurança. 

Por isso é feito em cabo duplo. 

Mais confortável e seguro 

A partir dos 4 anos.                           Equipamento certificado 

http://www.aventuralazer.com/index.php?sec=part3
http://www.aventuralazer.com/


RESERVAS 

Pré escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário 

Pré Escolar 

Oficinas de conhecimento Objetivos 

 

De pequenino se faz grande o Rio 

 

 

 

 

Zé Pimpão e suas cores 

 

Conhecimento do Mundo 

Percurso de um rio e sua transformação 

Perigos para a sua preservação – Experiência com 

introdução à metodologia científica 

 

Características distintivas da fauna fluvial 

O porquê das diferenças, causas e consequências. 

 

– Incentivar a descoberta do mundo 

fluvial.  

– Sensibilizar para a conservação dos 

rios e da natureza. 

– Estimular a curiosidade, imaginação 

e a criatividade. 

Programa Base Visita ao fluviário com informação adequada à idade. 

Filme Documentário 

Maquetes explicativas de peixes 

Construção de Barragem 

Outras atividades ver em atividades ou programas e preços 
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2º Ciclo 

1º Ciclo 

Programa Base Visita ao fluviário com informação adequada à idade. 

Filme Documentário 

Maquetes explicativas de peixes 

Construção de Barragem 

Oficinas de conhecimento Objetivos 

 

A grande viagem da enguia. 

 

 

 

Os reis do Rio 

 

 

 

 

 

Da nascente à foz. 

 

O ciclo de vida da Enguia (ovo – larva – juvenil e adulto) 

Do rio ao mar e regresso .  

Preservação dos rios 

 

Fatores ambientais condicionantes da fauna fluvial. 

Descoberta dos diversos nichos ecológicos e quem os 

ocupa. 

Cadeias Alimentares 

Preservação dos rios 

 

Ciclo da água. 

Características de um curso fluvial. Diversidade de 

ambientes. 

Variação das características da fauna piscícola ao longo de 

um rio. 

Preservação dos rios 

 

– Incentivar a descoberta do mundo 

fluvial. 

– Estimular a imaginação e a 

criatividade. 

– Descobrir os sentidos. 

– Aprender a utilizar materiais 

recicláveis. 

– Sensibilizar para a conservação da 

natureza e dos rios. 

Oficinas de conhecimento Objetivos 

Da nascente à foz. 

 

 

 

 

 

 

Comer sem ser comido 

 

 

 

 

 

De ovo a gigante do rio 

Ciclo hidrológico 

Características de um curso fluvial. Diversidade de ambientes 

aquáticos. 

Variação das características da fauna piscícola nos diversos 

meios aquáticos. 

Preservação dos rios. Fontes de poluição e contaminação. 

 

Regimes alimentares . 

Características da fauna dos rios em função do regime alimentar. 

Trocas nutricionais 

Evolução das espécies. 

Preservação dos rios. Poluição como fator de extinção.  

 

Ciclo de vida dos peixes 

Processos Reprodutivos 

Rituais de reprodução 

Processos de metamorfose 

Preservação dos rios. Poluição como fator de extinção.  

 

– Reconhecer a importância da água 

para a sustentação da vida. 

– Compreender a necessidade de 

preservar a qualidade da água e do 

ambiente. 

– Incentivar a descoberta do mundo 

fluvial. 

– Sensibilizar para a conservação da 

natureza e dos rios. 

Outras atividades ver em atividades ou programas e preços 

Outras atividades ver em atividades ou programas e preços 

Programa Base Visita ao fluviário com informação adequada à idade. 

Filme Documentário 

Maquetes explicativas de peixes 

Construção de Barragem 

RESERVAS 
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Secundário 

Oficinas de conhecimento Objetivos 

 

Comer sem ser comido. 

 

 

 

Quem manda no Rio sou eu. 

 

Regimes alimentares . 

Trocas nutricionais. Fluxo de Energia. 

Preservação dos rios. A tecnologia e o seu impacto.  

 

Fatores que intervêm sobre a fauna fluvial e as suas 

dinâmicas. 

Competição por recursos e adaptação aos mesmos. 

Preservação dos rios. Consequências da intervenção no 

meio fluvial   

– Tendo como base os temas lançados, 

interpretar a temática a partir do debate de 

ideias. 

– Compreender a interação da fauna 

aquática com o ambiente  

- Reconhecer a importância da água para a 

sustentação da vida. 

– Incentivar a descoberta do mundo fluvial. 

– Sensibilizar para a conservação da 

natureza e dos rios. 

Oficinas de conhecimento Objetivos 

 

Comer sem ser comido. 

 

 

 

Equilíbrio do Rio e conservação 

 

Seleção natural, artificial e variabilidade. 

Preservação dos rios. 

Controlo de Pragas 

 

Contaminantes e tratamento de resíduos 

Sustentabilidade do meio fluvial face à explosão 

demográfica. 

– Tendo como base os temas lançados, 

interpretar a temática a partir do debate de 

ideias. 

– Incentivar a descoberta do mundo fluvial. 

– Sensibilizar para a conservação da 

natureza e dos rios. 

–Fluviário como referência de conteúdos 

para trabalhos a desenvolver dentro da 

temática de rios e sua fauna. 

Programa Base Visita ao fluviário com informação adequada à idade. 

Filme Documentário 

Maquetes explicativas de peixes 

Construção de Barragem 

Programa  Base Visita ao fluviário com informação adequada à idade. 

Filme Documentário 

Maquetes explicativas de peixes 

Rio do Ouro 

Outras atividades ver em atividades ou programas e preços 

3º Ciclo 

Outras atividades ver em atividades ou programas e preços 

RESERVAS 
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Programas  e Preços  

Programa base 6,00€ 

Programa base Oficina de conhecimento 8,00€ 

Programa base Oficina de conhecimento Insuflável 10,00€ 

Rio do Ouro + 2,00€ 

Pré Escolar 

Programa base 6,00€ 

Programa base Oficina de conhecimento 8,00€ 

Insuflável + 2,00€ 

Rio do Ouro + 2,00€ 

Slide + 2,00€ 

1º Ciclo 

Programa base 6,00€ 

Programa base Oficina de conhecimento 8,00€ 

Insuflável + 2,00€ 

Rio do Ouro + 2,00€ 

Slide + 2,00€ 

Programa base Canoagem 16,00€ 

Programa base Oficina de conhecimento Canoagem 18,00€ 

Refeição  Pik Nik  Grelhados Mistos (Grelhados – Arroz – Batata frita  - pão – Sumos) + 6,00€ 

2º Ciclo 

3º Ciclo 

Programa base 6,00€ 

Programa base Oficina de conhecimento 8,00€ 

Insuflável + 2,00€ 

Rio do Ouro + 2,00€ 

Slide + 2,00€ 

Programa base Canoagem 16,00€ 

Programa base Oficina de conhecimento Canoagem 18,00€ 

Canoagem Slide 14,00€ 

Refeição  Pik Nik  Grelhados Mistos (Grelhados – Arroz – Batata frita  - pão – Sumos) + 6,00€ 

Secundário 

RESERVAS 

1 Professor gratuito / 10 alunos.         Professor extra 8,00€ 

Grupo mínimo de alunos  20 

Todos os Preços incluem IVA 
RESERVAS 
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