Centro Pedagógico À NOITE NO ZOO

À NOITE NO ZOO!



PROGRAMA

O Jardim Zoológico é reconhecido pelo Ministério de Educação como Instituição de Utilidade Educativa devido ao seu
papel fundamental na Educação Ambiental e ao estabelecimento de objetivos que valorizam as competências de cada
faixa etária e exploram os conhecimentos e aprendizagens específicas de cada ciclo de escolaridade.
À NOITE NO ZOO é um programa que celebra a década da Biodiversidade visto que dá a conhecer a diversidade de
espécies existentes no Jardim Zoológico. Destina-se a grupos escolares ou de escuteiros dos 5 aos 17 anos que se
interessam pela Natureza e dá-lhes a oportunidade de investigar os mistérios do reino animal de uma forma
divertida.
Pensa que quando o sol se põe todos os animais vão dormir? Estar no Zoo à noite é uma oportunidade única de
observar os animais que vivem na sombra do crepúsculo, camuflando-se silenciosamente por entre as folhas das
árvores. No Zoo à noite não será fácil dormir, entre os rugidos dos leões e o olhar atento e luminoso do tigre, vai ser
difícil evitar o medo que se mistura com a emoção de uma aventura tão especial e única como a de passar uma noite
no Jardim Zoológico, rodeado de sons e aromas da natureza e sob a luz de um céu estrelado.
Este é um programa que possui uma vertente ambiental bastante única e ao participar estará ainda a contribuir para
todos os nossos projetos de conservação da biodiversidade de uma forma divertida.
Ah e não tenha medo, Sr. Professor inscreva já a sua turma!
Ah e Sr. Chefe de Escuteiros inscreva já também os seus Lobitos, Exploradores ou mesmo Pioneiros!
Objetivos Gerais
- Conhecer e valorizar o Jardim Zoológico, a sua coleção animal, as suas atividades e os seus recursos;
- Desenvolver capacidades individuais e espírito de equipa;
- Sensibilizar e informar para a necessidade de proteção da natureza;
- Permitir um diálogo vivo com o Jardim Zoológico que os aproxime de valores que fogem à perceção de um “visitante
normal”.
Programação Geral
Mamíferos marinhos e terrestres; Répteis e anfíbios ; Aves; Conservação
Temáticas ligadas por fio condutor, dependendo da faixa etária e ano de escolaridade
Reconhecimento espacial e enquadramento zoológico
Metodologia
Toda a informação é introduzida, desenvolvida e consolidada de uma forma lúdica e divertida através de:
- Visitas a bastidores;
- Encontros com tratadores;
- Atividades de enriquecimento ambiental em algumas instalações;
- Jogos dinâmicos, diversificados e de expressão plástica, musical e dramática, de acordo com as temáticas e
aprendizagens a adquirir:
- Jogos de quebra-gelo; peddy-papers; jogos de pistas; caças ao tesouro; gincanas, debates…
Programa (exemplo)
18h00 – Receção aos alunos no Centro Pedagógico
18h15- Manobras selvagens (jogos de acordo com a faixa etária)
19h30 – jantar
20h30 – Peddy paper sobre animais noturnos
22h00 – Recolha em sala com jogos e ceia
07h30 – Alvorada e pequeno almoço
08h30 – Safari no Zoo com Enriquecimento Ambiental em espécie a definir* e visita ao Serviço de Nutrição
11h00 – Apresentação de golfinhos e leões marinhos
12h00 – Final do programa / saída do Jardim Zoológico
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* Atividade de Enriquecimento Ambiental em espécie a definir, de acordo com faixa etária e disponibilidade zoológica
Os participantes vão colaborar com os tratadores numa atividade de enriquecimento ambiental: A fim de assegurar o
bem-estar dos animais mantidos sob cuidados humanos, por meio do estímulo dos seus comportamentos naturais,
de acordo com as características da espécie e dos indivíduo, promove-se no Jardim Zoológico, o Enriquecimento
Ambiental que consiste em introduzir elementos e procedimentos nas instalações para tornar o ambiente mais
adequado às necessidades comportamentais e fisiológicas dos animais. Abrange uma variedade de técnicas originais,
criativas e engenhosas, contribuir para a saúde física e psicológica dos animais; aumentar o repertório
comportamental e a capacidade de adaptação dos animais a novas situações; permitir que os animais estejam em
condições de poderem ser reintroduzidos na Natureza.


ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS

Podem participar grupos escolares ou de escuteiros dos 5 aos 17 anos - mínimo 15 e máximo 30 participantes.
Acompanhamento permanentemente por dois ou três Educadores Zoológicos.


O QUE TRAZER

Saco-cama, almofada, roupa confortável para dormir e material de higiene pessoal (incluir toalha de rosto)


PREÇOS, HORÁRIOS E PONTO DE ENCONTRO

Preço: 50,00€/aluno (sem refeições); 60,00€ (com refeições – lanche, jantar e pequeno almoço)
Grupos de pré-escolar (5 anos) - por cada 5 alunos, 1 educador gratuito (cada educador extra paga o valor de um
aluno – com ou sem refeições, dependendo da opção escolhida); Grupos a partir do 1º ciclo: por cada 10 alunos, 1
professor gratuito (cada professor extra paga o valor de um aluno – com ou sem refeições, dependendo da opção
escolhida);
À NOITE NO ZOO funciona entre as 18h00 e as 12h00 do dia seguinte.
Ponto de Encontro: Centro Pedagógico do Jardim Zoológico; Datas: todo o ano (exceto julho e agosto).


INSCRIÇÕES E ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS

A ficha de inscrição pode ser enviada pelo correio, Fax ou e-mail, sendo nestes casos posteriormente confirmada
pelos nossos serviços; o pagamento deve ser efetuado até 15 dias antes do programa, em numerário, cheque (à
ordem de Jardim Zoológico de Lisboa) ou transferência bancária (IBAN: PT50.0033.0000.01980175003.21) com envio
obrigatório do comprovativo do pagamento e Nome do Titular da Conta. Só se efetuam reembolsos se existir um
pedido escrito com, pelo menos, 5 dias úteis de antecedência.
Os participantes são organizados por anos de escolaridade e idades, formando-se grupos homogéneos que são
permanentemente acompanhados e orientados pelo nosso pessoal técnico. A flexibilidade do programa e a
experiência dos Educadores Ambientais permitem corretas adaptações, considerando a idade, o nível de
escolaridade, os interesses e motivações.


ALIMENTAÇÃO E VESTUÁRIO

Caso a opção seja com refeições, são fornecidas três refeições: jantar, ceia e pequeno almoço. Relativamente ao
vestuário, sugerimos, roupa e calçado prático, corretamente adaptados à época em que o programa se realiza.
 OBERVAÇÕES
Não existem duches, apenas instalações sanitárias. O Jardim Zoológico não se responsabiliza por perdas e danos de
bens pessoais.


CONTATOS

Todos assuntos decorrentes deste programa, assim como as informações complementares, devem ser tratados com:
Jardim Zoológico - Centro Pedagógico:
Estrada de Benfica, 158/160, 1549-004 Lisboa
Telefone: 217 232 960 E-mail: pedagogico@zoo.pt
Website: www.zoo.pt / Educação / À noite no Zoo
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