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Notícia 
 

 

O Pavilhão da Água reabriu ontem as suas portas. 
Num equipamento totalmente interativo, as regras foram 
reforçadas para proteção de todos, mas a diversão e o saber 
continuam bem presentes. 
De forma a privilegiar a segurança, as visitas poderão ser 
realizadas mediante marcação prévia, com medição de 
temperatura à chegada e uso obrigatório de máscara. Os 
dispensadores de gel desinfetante estão disponíveis ao longo da 
visita e o edifício terá uma lotação máxima de 20 pessoas. As 
visitas têm uma duração de 45 minutos, intercaladas por 15 
minutos de higienização total do espaço. 
Para retirar melhor partido da visita, aconselha-se a utilização do 
guia e áudio guia para a exposição, com tradução em quatro 
línguas, entre as quais língua gestual portuguesa, através da App 
Pavilhão da Água, disponível gratuitamente na App Store e no 
Google Play. 
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Um Mergulho Seguro no Conhecimento  
A abertura do Pavilhão da Água em 
tempos de Covid-19 
 

O Pavilhão da Água, tendo em conta as suas caraterísticas 
de interatividade, reforçou todas as regras de segurança e 
proteção, tornando o mergulho no conhecimento sobre a 
água seguro e permitindo assegurar todas as experiências 
no percurso da visita. 
 
Na passada terça feira, dia 2 de junho, foi realizada uma 
ação de higienização de todo o interior, ação esta que 
teve a colaboração dos Bombeiros Sapadores do Porto, 
garantindo desta forma as condições de segurança a 
todos. 
 
Para evitar grandes aglomerados, mas dar a oportunidade 
de visita a todos, o Pavilhão da Água terá um horário de 
abertura que permitirá assegurar a desinfeção total do 
espaço. 
 
Assim, o espaço estará aberto de quinta a domingo das 10 
às 18 horas, com sessões programadas de 45 minutos. 
Além de todas estas medidas adotadas a pensar nos 
nossos visitantes, estão também garantidas e definidas 
uma série de medidas  relativas aos protocolos de 
segurança dos colaboradores,  acompanhadas de 
condições específicas de funcionamento, tais como 
regras de lotação, utilização de equipamentos de 
proteção individual, agendamento e distanciamento,  
disponibilização de máscaras e gel desinfetante, 
permitindo a higiene das mãos, a etiqueta respiratória e a 
prática do dever cívico de recolhimento e de 
distanciamento físico. 
 
Desta forma garantimos que a visita ao Pavilhão da Água 
poderá ser realizada dentro de todas as normas e regras 
segundo a Direção Geral de Saúde. 
 

Estamos preparados para os receber… Visite-nos!!!  

  

 

 

 

 

 

 

 

Sabia que… 
 
Do exterior, o Pavilhão da Água dá a ideia estar 
suspenso. No seu interior, quando nos encontramos no 
piso superior, temos a sensação de que o chão está 
inclinado…A explicação é simples… Ilusão de Ótica!!! 

 
Sabia que… 
 
Durante a visita é possível mergulhar no fundo do mar e 
ter uma série de sensações, tudo isto na Sala Imersiva. 

 
Sabia que… 
 
O Pavilhão da Água, além de um espaço dinâmico e 
interativo sobre a água, é um dos Centros de Educação 
Ambiental mais conceituado da cidade do Porto. 

 
Sabia que… 
 
O Pavilhão da Água além de visitas também realiza 
Laboratórios Hands On, festas de aniversários, saídas às 
escolas com os Laboratórios H2Out, Planeta Água, 
férias ativas e participa em eventos de ambiente e 
sustentabilidade.  
 
 

 

 

 
  

https://youtu.be/ZyTTHv4Cchk
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O Seu Bem-estar está Garantido! 
 

Visitar o Pavilhão da Água é uma experiência 
inesquecível, em que somos desafiados a mergulhar no 
conhecimento e a aprender experimentando! Os 
módulos interativos da exposição abordam diversas 
temáticas centradas na Água, nomeadamente a sua 
importância para a vida, os diferentes meios ambientes 
nos quais está presente, as suas diversas formas de 
utilização e os seus comportamentos em diferentes 
situações.  

Relembramos que os colaboradores da Águas do Porto 
podem usufruir de 4 entradas gratuitas/ano.  
Visite-nos! Estamos à sua espera!   
 

 
Educação Ambiental Reinventada 
 

No dia 13 de março de 2020, devido à pandemia Covid-
-19, o Pavilhão da Água, tal como outras instituições, 
teve de encerrar as suas portas e cancelar todas as 
atividades programadas. 
 
O edifício ficou vazio, sem a interação do público, a 
curiosidade dos grupos escolares, o entusiasmo das 
famílias e os sorrisos das crianças! Mas a equipa da 
Educação Ambiental queria continuar a “estar” com os 
seus visitantes e, teve de se reinventar! 
Com recurso ao teletrabalho, a sensibilização 
ambiental, direcionada à preservação dos recursos 
hídricos, continuou…  
Foram desenvolvidas, campanhas de sensibilização e 
experiências científicas divulgadas através das redes 
sociais, elaboradas newsletters semanais com o slogan 
#EMCASACOMOPAVILHAODAAGUA e redefinidas 
todas as atividades de educação ambiental, no âmbito 
do Programa Bandeira Azul, para formato digital. 
Neste contexto de pandemia, as Newsletters semanais 
dedicadas à Sustentabilidade Ambiental, sensibilizaram 
de forma divertida e didática. 
O objetivo é que estes conteúdos possam ser 
partilhados com as escolas, apresentando-se como uma 
alternativa lúdica e pedagógica aos professores e 
alunos, constituindo-se como um parceiro no acesso à 
educação ambiental. 
 

Equipa Sustentabilidade e 
Ambiente 
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Uma Visita Cheia de “Vita” 
 

O Pavilhão da Água é um espaço que vale a pena visitar, 
sozinho ou em família. Está situado no parque da 
cidade, rodeado de espaços verdes relaxantes. Ao 
visitá-lo poderá vivenciar uma experiência única 
marcada por atividades interativas que irão levá-lo 
numa fantástica viagem pelo percurso de um rio.  
Desde a sua renovação, o Pavilhão da Água evidencia a 
importância dos rios, o trabalho das populações 
ribeirinhas, a etnografia da cultura material associada, 
levando o visitante por uma viagem sensorial imersiva, 
interativa e memorável.  
 

Com o fim do confinamento aproveite a natureza e 
passe um dia diferente, despertando a sua curiosidade 
para a importância da natureza, dos recursos hídricos e 
da ciência.  
 

Vá ao Parque da Cidade e mergulhe no Pavilhão Água!   

 
 

 

 

Momentos de Pura Alegria 
https://bit.ly/50Sorrisos 

 

 

 

Experiência Derreter Gelo 
https://bit.ly/DerreterGelo 

 

 

 

Sugestão de Filme 
The Shallows 

 

 

 

Hallelujah 
https://bit.ly/3gLpdLn  

 

 
Atividade em Família – Jogo dos 
Arcos  
 

Hoje, 5 de junho, é Dia Mundial do Ambiente. Desde 
1974 que esta data é comemorada por 150 países que 
visam promover a consciência ambiental em todo o 
mundo.  Em Portugal, a consciencialização ambiental 
passa pela criação de medidas para melhorar a 
qualidade do ar, iniciativas de educação ambiental 
para o uso eficiente da água, apostar na reciclagem 
para assim fazermos uma melhor gestão dos resíduos.  
Este ano Lisboa foi escolhida como Capital Verde 
Europeia 2020 e um dos seus compromissos mais 
importantes será reduzir a pegada ecológica. 
Para o ambiente ajudar, garrafas vamos reutilizar e um 
jogo criar!  
 

Material: 
 Garrafas de água vazias; 
 Cartolinas coloridas, papel eva; 
 Pinceis, tintas, fita isoladora ou fita cola; 
 Tubo de plástico; 

 

Procedimento: 
1. Com cartolina, papel eva ou outros materiais, 

recortar animais, flores, gotas de água para decorar 
as garrafas vazias; 

2. Com o tubo de plástico, fazer pequenos arcos e 
unir com fita isoladora; 

3. Colocar as garrafas de forma a criar um triângulo e 
depois é só divertir-se com a família, atirando os 
arcos e ver quem consegue acertar nas garrafas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marque a sua visita através dos números 934 440 072 / 
225 190 888 ou do email geral@pavilhaodaagua.pt 

  

https://bit.ly/50Sorrisos
https://bit.ly/DerreterGelo
https://www.youtube.com/watch?v=f0dIwW5iy3k
https://bit.ly/3gLpdLn
http://bit.ly/Visita1Museu
http://bit.ly/BolasSaltitonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Lorax_(filme)
http://bit.ly/FicarTudoBem

	Notícia

