ZOO VAI À ESCOLA
Caro Professor/Educador,
Antes de mais queremos agradecer a preferência pelos programas educativos do Centro
Pedagógico do Jardim Zoológico. Os Educadores/Professores que pretendam organizar uma
atividade no âmbito do plano anual de atividades com os seus alunos, na sua escola, poderão
solicitar-nos um programa educativo especial de acordo com as suas necessidades. É o
programa perfeito para aprofundar e consolidar os conteúdos curriculares dos alunos.
Este programa consiste numa sessão sobre o papel do Jardim Zoológico na Conservação,
vamos ainda levar vários materiais zoológicos como pelos, dentes, escamas para que os alunos
tenham um experiência interativa e sensorial. Existirá sempre espaço para perguntas que
teremos todo o gosto em responder. Esta atividade tem a duração de 45 min/sessão no caso do
pré-escolar e 60 min/sessão para o público escolar.
Adaptamos sempre o discurso de forma a abranger as temáticas e conteúdos curriculares de
cada um dos ciclos: Pré-escolar, 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo ou até mesmo secundário.

Sugerimos que indiquem duas datas possíveis para a nossa deslocação à escola para assim
conciliar com a nossa agenda. O valor da atividade será de apenas 1 €/aluno (mín. 30 alunos)
e a transferência deverá ser feita, no máximo, até à semana anterior da realização da atividade.
O programa Zoo vai à Escola apenas se realiza no caso do valor pago pela escola
cobrir na totalidade os custos da deslocação dos educadores zoológicos.
Para marcação da atividade basta preencher/completar os seguintes dados e reencaminhar este
e-mail para pedagogico@zoo.pt
Data da Atividade:
Nome da Escola:
Concelho:
Professor Responsável:
Morada:
Código Postal:
Telemóvel:
E-mail:
Nível de Ensino:
Número de alunos:
Número de sessões:

NIF (para faturação):
A atividade apenas se encontra confirmada após um contacto do Centro Pedagógico e de
transferência bancária para IBAN: PT50.0033000001980175003.21. Solicitamos que envie o
comprovativo para pedagogico@zoo.pt

