
 

EXPERIÊNCIA SALINAS  

 

Preço por grupo = 2,00€ p/pessoa  

 Oferta da entrada a 1 professor por cada 10 alunos   

Duração: 45 minutos  
  

 

  

FUNCERAMICS “O Processo ”  

No final da visita  vamos poder levar a peça de cerâmica para casa.

 

Preço por grupo = 3,00€ p/pessoa  

 Oferta da entrada a 1 professor por cada 10 alunos    

Duração: 60 minutos   

Adaptação de uma marinha de sal para
ensinar a cristalização do sal e todos os
elementos envolvidos no processo. Um 
passeio acompanhado por um técnico  
de turismo, com adaptação de diferentes
conteúdos a diferentes públicos.

Vamos por as mãos na massa, fazer uma 
peça, pintá-la e trazer como lembrança.
A Funceramics é um conceito inovador
de recuperação de um velho espaço 
industrial.

Aqui, podemos realizar outras a�vidades 
pedagógicas no campo das geociências. 

 

 

 
  

  



 

PASSEIO DE MOLICEIRO  

Preço por grupo = 5,00€ p/pessoa  

 

  

 
 

  

 

 WORKSHOP OVOS-MOLES 

 Preço por grupo = 2,00€ p/pessoa  

   

 
 

  

 A experiência de conhecer a cidade a 
bordo do Moliceiro - barco �pi o da Ria 
de Aveiro. Visita dentro dos canais 
urbanos realizado com toda a segurança 
e conforto. Visita nos 4 canais da cidade
acompanhado por um guia turís� o.

Oferta da entrada a 1 professor por cada 10 alunos

Duração: 45 minutos

Espaço dedicado aos doces mais 
conhecidos na região. Visualização de 
um vídeo que explica toda a história do 
doce e workshop sobre a confeção em 
que os par�cipa tes são convidados a 
criar e provar os Ovos-Moles de Aveiro.

Oferta da entrada a 1 professor por cada 10 alunos

Duração: 45 minutos





 

COMBOIO TURÍSTICO 

 

 

Preço por grupo = 3.00€ p/pessoa 

 
  

  

 

 

 

WORKSHOP SABÃO-ARTESANAL 
 

 

 

Venha visitar a cidade de Aveiro, no
comboio turís� o mais bonito, onde é 
acompanhado por um guia que irá dar 
toda a explicação. Passagem pelos lugares
mais interessantes da cidade, não 
esquecendo as salinas e o complexo 
arquitetónico da Universidade de Aveiro.

Oferta da entrada a 1 professor por cada 10 alunos

Duração: 45 minutos

Venha descobrir as diferenças entre a 
produção de sabão artesanal e a industrial,
assim como a sua contextualização 
histórica e social até aos dias de hoje. Os
mais novos têm ainda a oportunidade de 
criar o seu mini-sabonete.  

É oferecido um sabonete a cada par�cipa te.  

 Preço por grupo = 1,50€ p/pessoa  

   

 
 

Oferta da entrada a 1 professor por cada 10 alunos

Duração: 45 minutos



 

PASSEIOS DE LANCHA PELA 

RIA DE AVEIRO 

 

 

Duração: 1h20 minutos

 

 

Grupo mínimo: 35 pax 
 

   

E muito mais...  

 

LUGAR DOS AFETOS -  Preço por grupo = desde 3,90€ p/pessoa 

_____________________________________________________ 

FÁBRICA DA CIÊNCIA VIVIA -  Preço por grupo = desde 2,50€ p/pessoa 

 
_____________________________________________________

 
MUSEU DO BRINCAR -   Preço por grupo = 3,00€ p/ pessoa

 

Este percurso contempla a passagem 
pelos an� os e atuais navios de pesca do 
Bacalhau e os outrora grandes Estaleiros 
de Construção Naval. Também pode 
vislumbrar o Forte da Barra, o Navio 
Museu Santo André e o Jardim Oudinot. 
O percurso inclui ainda a passagem 
pela Base Aérea de São Jacinto, a 
freguesia de São Jacinto e o Farol da Barra.

Oferta da entrada a 1 professor por cada 10 alunos

 

 

 
  

  

 

Tlm 911 931 155

Para receber mais informações de todas as a�vidades, onsulte o nosso site ou entre em contacto connosco.


