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NO REINO DO JARDIM DOS ANIMAIS 
Programa Educativo para Escolas · Plano de Sessão 

Ciclo Ensino Pré-escolar 

Horários 10h30, 12h15, 14h00 e 16h00 

Duração 45 minutos 

Nº de alunos 25 crianças e respetivas educadoras de infância e auxiliares de educação* 

* Possibilidade de fazer várias turmas ao mesmo tempo. 

 

CONTEÚDO 

Este programa é dinamizado por um educador zoológico, que faz uma visita pelo Jardim Zoológico. Durante o 
percurso são introduzidas as principais características dos animais, o seu regime alimentar e é ainda introduzido 
o conceito de enriquecimento ambiental alimentar. 

O material de apoio desta sessão conta com uma fantasia de princesa/ príncipe, convites/ pistas que orientam o 
percurso e ainda imagens dos diferentes regimes alimentares. 

RESUMO DO PROGRAMA 

Através de um percurso interpretativo pelo Jardim Zoológico, pretende-se reportar as crianças para um mundo 
de descoberta e fantasia, em que poderão aprender e conhecer o Jardim Zoológico, os diferentes espaços e 
espécies animais pelas mãos da/o “Princesa/ Príncipe” (é um educador que interpreta a personagem). 

 

De uma forma divertida e dinâmica, as crianças poderão aprender a identificar diferentes espécies, a conhecer 
o meio onde vivem, do que se alimentam ou o que podem fazer para ajudar na sua preservação. 

 

Pretende-se que as crianças assumam um papel ativo de descoberta, interesse e aprendizagem, contribuindo 
para o seu próprio saber relativamente à temática da biodiversidade, proporcionando-lhes um maior conheci-
mento do meio natural, para que passem a respeitá-lo e a protegê-lo. 

 

A personagem “Princesa/Príncipe” irá convidá-las a identificar os animais através de pistas, e assim conhecer as 
suas características e regimes alimentares. Durante o percurso entram em contacto com novos conceitos, atra-
vés de conversas exploratórias, brincadeiras divertidas, que os levam por um caminho de descobertas e surpre-
sas. 

 

Todos os conteúdos saqui referidos são abordados com recurso ao discurso interrogativo. 

O programa termina com uma dinâmica de consolidação das aprendizagens adquiridas. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

§ Sensibilizar para a importância da conservação das espécies; 
§ Promover o conhecimento e a descoberta da vida animal e do seu habitat; 
§ Fomentar a curiosidade e o prazer de aprender, estimulando a perceção sensorial; 
§ Sensibilizar as crianças para a problemática da conservação da biodiversidade, através do 
§ contacto com os animais e os seus habitats; 
§ Estimular a criatividade e a imaginação. 

 

 

 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES 

Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia científica nas suas diferentes etapas: questio-
nar, colocar hipóteses, prever como encontrar respostas, experimentar e recolher informação, organizar e 
analisar a informação para chegar a conclusões e comunicá-las. 

 

 

 

REFERENCIAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A SUSTENTABILIDADE 

TEMA SUB-TEMA 

Sustentabilidade ética e cidadania 
A – Pilares da sustentabilidade 
B – Ética e cidadania 
C – Responsabilidade Intergeracional 

Biodiversidade 
A – A importância da Biodiversidade 
B – Biodiversidade enquanto recurso 
C – Principais ameaças à Biodiversidade 
D – Estratégia para a conservação da biodiversidade 

 

 

 

ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

• Áreas de competências: 
• Bem-estar, saúde e ambiente; 
• Pensamento crítico e pensamento criativo; 
• Informação e comunicação; 
• Raciocínio e resolução de problemas. 

• Valores:  
• Cidadania e participação; 
• Excelência e exigência; 
• Curiosidade, reflexão e inovação. 


