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CONCURSO FÉRIAS VIRTUAIS DO ZOO 

 REGULAMENTO  

 

1. APRESENTAÇÃO 

Apesar do Jardim Zoologico estar encerrado aos visitantes, a vida na morada mais selvagem de 

Lisboa não pára, levando agora as Férias da Páscoa a todas as crianças e jovens dos 3 aos 16 

anos, numa inédita edição de ATL. 

De 30 de março a 13 de abril (dias úteis) o Zoo vai disponibilizar no seu blog oficial uma atividade 

diária para os diferentes grupos etários dos 3 aos 16 anos. 

Grupos etários 

Dos 3 aos 5 anos; 

Dos 6 aos 9 anos; 

Dos 10 aos 12 anos 

Dos 13 aos 16 anos 

Estas atividades lúdico-pedagógicas diárias oferecem aos participantes a oportunidade de 

investigar os mistérios da vida selvagem e de se transformarem em verdadeiros guardiões da 

Natureza, sem sair de casa.  

Esta modalidade de ATL vai ainda premiar os quatro participantes mais ativos! 

3. TRABALHOS A CONCURSO 

Os trabalhos apresentados a Concurso devem respeitar as seguintes condições: 

a) Registo em fotografia ou pequeno vídeo do resultado das várias atividades / desafios 

propostos diariamente no blog do Jardim Zoológico entre os dias 30 de março e 13 de 

abril (dias úteis) 

b) Envolvimento da família 

c) Pesquisa e a recolha de informação, contribuindo para o desenvolvimento da 

capacidade de reflexão e do espírito crítico; 
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d) criatividade 

 

 Natureza e formato dos trabalhos 

 Todos os registos deverão ser gravados numa drive (Google ou Onedrive). Os vídeos não 

deverão exceder os 3mn cada. 

 Todos os trabalhos enviados deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados pela 

identificação do participante – NOME, IDADE  E ANIMAL PREFERIDO 

 Os resultados dos trabalhos/desafios deverão ser enviados através de link da drive para 

pedagogico@zoo.pt 

 Entrega de Trabalhos: de 14 a 19 de abril 

 Anúncio dos vencedores e das vencedoras: no dia 4 de maio de 2020, é publicada a lista 

dos(as) candidatos(as) vencedores(as), no blog do jardim zoológico. Será também feita 

notificação aos e aos premiados(as), por e-mail. 

4. CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO 

 Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios 

- Realização de todas as atividades e desafios 

- Consulta de informação 

- articulação com a família 

- originalidade/criatividade; 

- qualidade da apresentação; 

5. JÚRI 

 O Júri de avaliação é composto por representantes do Centro Pedagógico e do 

Departamento de Marketing do Jardim Zoológico  

 Das decisões do júri, não haverá recurso 
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6. PRÉMIOS  

- 1 inscrição no programa de férias de Verão do Jardim Zoológico  (Ateliers de Férias dos 3 

aos 5 anos ou ATL do ZOO dos 6 aos 16 anos) 

- 1 inscrição no programa de férias de Verão do Jardim Zoológico (Ateliers de Férias dos 3 

aos 5 anos ou ATL do ZOO dos 6 aos 16 anos) 

- 1 inscrição para o programa Sábados Selvagens para o núcleo familiar do participante (pais 

e irmãos) 

- 1 inscrição para o programa Sábados Selvagens para o núcleo familiar do participante (pais 

e irmãos) 

 Os trabalhos premiados serão divulgados no blog do Jardim Zoológico 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 A entidade organizadora não se responsabiliza pelo possível extravio dos trabalhos ou por 

eventuais danos ocorridos.  

 Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Jardim Zoológico,  

 

 

 


