CONCURSO ATL VIRTUAL DE VERÃO DO ZOO
REGULAMENTO

1. Introdução
À semelhança do que aconteceu com o ATL da Páscoa, também as atividades presenciais de
tempos livres de verão do Jardim Zoológico dão lugar a um desafio online e diferente, que
promete brindar os participantes com muita animação e várias ofertas.
De 6 de julho a 28 de agosto serão lançadas semanalmente atividades que vão desafiar as
crianças e jovens, entre os 3 e os 16 anos, a descobrir curiosidades sobre a biodiversidade e a
vida selvagem, e a tornarem-se verdadeiros embaixadores pela conservação da natureza no blog
oficial do Jardim Zoológico.
A cada semana serão abordadas temáticas diferentes e as atividades, adaptadas às faixas etárias
dos participantes, serão lançadas todas as segundas-feiras. Com desafios para realizar dentro e
fora de casa – na rua ou em espaços verdes próximos de casa – estes desafios semanais
pretendem estimular o contacto com a natureza, promovendo o conhecimento sobre a
biodiversidade local.
Para tornar estas semanas verdadeiramente selvagens, os participantes terão a oportunidade
de falar com um biólogo que, em direto, e a partir do Jardim Zoológico, irá revelar curiosidades
fascinantes relacionadas com a temática de cada semana. Estas sessões serão realizadas todas
as

terças-feiras,

às

11h00,

através

do

zoom

–

link

https://videoconf-

colibri.zoom.us/j/93068298582
Ao partilharem os trabalhos finais das atividades propostas com o Centro Pedagógico, os
participantes irão receber vídeos exclusivos sobre algumas das espécies do Jardim Zoológico, e
ao mesmo tempo, habilitar-se a ganhar bilhetes e vales de desconto para utilizar na loja do Zoo.

2. Grupos etários


Dos 3 aos 5 anos;



Dos 6 aos 9 anos;



Dos 10 aos 12 anos



Dos 13 aos 16 anos
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3. Calendarização e temáticas dos desafios
SEMANA

DATAS

TEMÁTICA ABORDADA

06 a 10

O Jardim Zoológico e a sua Biodiversidade

07

Encontro com o Biólogo*

13 a 17

Biodiversidade Local: Animal e vegetal

14

Encontro com o Biólogo*

20 a 24

Alerta Polinizadores

21

Encontro com o Biólogo*

27 a 31

A extinção é para sempre!

28

Encontro com o Biólogo*

03 a 07

Planeta Azul

4

Encontro com o Biólogo*

10 a 14

Animais sem fronteiras

11

Encontro com o Biólogo*

17 a 21

Boas práticas, bom ambiente

18

Encontro com o Biólogo*

24 a 28

Juntos pela Conservação!

25

Encontro com o Biólogo*

1

2
julho
3

4

5

6
agosto
7

8

*Para assistir à sessão, aceder através do link: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/93068298582
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4. 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 semanalmente no blog do Jardim Zoológico entre os dias 6 de julho e 28 de
agosto (dias úteis);
b) Envolvimento da família;
c) Pesquisa e recolha de informação, contribuindo para o desenvolvimento da capacidade
de reflexão e do espírito crítico;
d) Criatividade.

a. Natureza e formato dos trabalhos


Todos os registos deverão ser gravados numa drive (Google ou Onedrive). Os vídeos não
deverão exceder os 3min cada.



Todos os trabalhos enviados deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados pela
identificação do participante – nome, idade, email de contacto e identificação do
desafio semanal



Os resultados dos trabalhos/desafios semanais deverão ser enviados através de link da
drive para pedagogico@zoo.pt
b. Entrega de Trabalhos: os trabalhos poderão ser enviados semanalmente, de
acordo com a temática – todas as semanas irá haver prémios.
c. Vencedores e vencedoras: semanalmente, e após análise dos conteúdos
enviados, serão contactados através de email.

5. Critérios de apreciação


Realização de atividades e desafios semanais;



Consulta de informação;



Articulação com a família;



Originalidade/criatividade;



Qualidade da apresentação.

6. Júri
a. O Júri de avaliação é composto por representantes do Centro Pedagógico do
Jardim Zoológico;
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b. Não existe possibilidade de recurso, após a tomada de decisão por parte do Júri.

7. Prémios
Semanalmente, haverá os seguintes prémios para os participantes que enviarem os
respetivos trabalhos de acordo com o ponto 4. do regulamento:


Para todos os participantes que nos enviarem os trabalhos semanais: Vídeos a
partir do jardim zoológico sobre a temática da semana;



Semanalmente, serão distribuídos 10 convites para o Jardim Zoológico pelos 5
participantes mais criativos e empenhados (2 convites por cada participante);



Semanalmente, serão oferecidos 5 vouchers de 10% na Loja do Zoo, por sorteio
entre os participantes da semana.

8. Disposições finais
a. A entidade organizadora não se responsabiliza pelo possível extravio dos
trabalhos ou por eventuais danos ocorridos;
b. Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Jardim
Zoológico.
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