
 
 
 

 

Oficinas Pedagógicas sobre a exposição 

O cabo submarino num mar de conetividades 

 

  Vive no fundo do mar e não é um peixe?!? 
 Não, é um cabo. 
 
Uma visita à exposição através da história de um peixe que conhece um cabo 
submarino e com quem estabelece uma relação de amizade. A partir do diálogo 
entre os dois personagens vamos compreender que criaturas estranhas são essas: os 
cabos que habitam no fundo do mar. 
Público Infantil e famílias com crianças a partir dos 3 anos 
Público Escolar: Pré-escolar 
 
 

 Os meninos do mar 
A partir do conto "A menina do Mar" de Sophia, vamos imaginar que outras histórias 
se escondem no fundo do mar. Histórias com cabos e fios que ligam pessoas que 
vivem em mundos muito distantes. Faz esta viagem connosco e conta a tua história, 
através do desenho ou da palavra!  
Publico Infantil e famílias com crianças a partir dos 6 anos 
Público Escolar: 1º e 2º ciclos do ensino básico 
 

 Caixas de Histórias do fundo do mar 
Vamos mergulhar nas profundezas do mar num fantástico submarino e guiados pela 
criatividade vamos em busca de cenários surrealistas. Que cabos são estes que se 
escondem no fundo do oceano? Que conversas têm entre eles? Que perigosas 
criaturas marinhas se escondem no mar da imaginação? Vamos projectar o nosso 
imaginário sobre os mistérios do fundo do mar numa caixa de cartão. 
Público Infantil e famílias com crianças a partir dos 3 anos 
Público Escolar: Pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico 
 

 Casas no fundo do mar 
Quero uma casa especial rodeada de água. Da minha janela não quero ver o céu, 
mas quero ver o mar. No meu jardim não quero flores, mas quero corais. 
Como será esta casa construída numa paisagem submarina? Precisamos de 
arquitetos especiais para esta obra. 
Público Infantil e juvenil e famílias com crianças a partir dos 5 anos 
Público Escolar: Todos os níveis de ensino 
 



 Fusos horários: navegar pelo tempo 
Numa breve visita à sala evocativa dos Fusos Horários na exposição Cabos 
Submarinos vamos explorar o conceito de tempo. Já ouviram falar do meridiano de 
Greenwich? No final, vamos construir um relógio, utilizando materiais reciclados, 
papeis de embrulho e diversas decorações. 
Público infantil e juvenil e famílias com crianças a partir dos 6 anos de idade 
Público Escolar: 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico 
 

 Rede de histórias 

Depois de visitarmos a exposição, vamos escolher o objecto que mais gostámos, 
contar a sua história e publicá-la num blogue. No final, vamos perceber até onde 
podemos estar ligados. 
Público Jovem e adulto 
Público Escolar: 2º e 3º ciclos do ensino básico e secundário. 
 

 Mensagens submersas 
Jogo de pistas para encontrar as mensagens escondidas nas profundezas do mar. 
Público jovem e adulto 
Público Escolar: 3º ciclo do ensino básico e secundário 
 

 


