SKYPE-IN-THE-CLASSROOM

O

Skype-in-the-classroom

consiste

em

sessões

por

videoconferência

para

Educadores/Professores que pretendam organizar uma atividade no âmbito do plano anual de
atividades com os seus alunos, na sua escola. Desde o Explorador da Natureza que desafia os
alunos do Pré-Escolar a descobrir os animais do Zoo, aos Educadores Zoológicos que
complementam a área das Ciências e da Biologia junto às instalações das várias espécies que
aqui habitam, o novo programa educativo SKYPE-IN-THE-CLASSROOM aproxima os alunos dos
animais do Zoo, numa perspetiva de contextualização das aprendizagens desenvolvidas na sala
de aula.

PRÉ-ESCOLAR ou 1º CICLO: EXPLORADOR DA NATUREZA - 2ª a 6ª feira | 30 min.
Durante a sessão o nosso Explorador da Natureza convida as crianças para um safari, junto das
instalações dos vários animais que habitam no Zoo, à descoberta de como estes vivem, como se
deslocam e do que se alimentam.

2º ou 3º CICLO: À DESCOBERTA DA BIODIVERSIDADE - 2ª a 6ª feira | 30 min.
Durante a sessão os Educadores Zoológicos irão dar uma aula ao vivo junto das instalações das
várias espécies que habitam no Zoo. Quantas espécies animais são atualmente conhecidas? Como
difere a sua morfologia, fisiologia e comportamento? Que relações estabelecem com os seus
habitats? Como podemos contribuir para a sustentabilidade da Vida na Terra?

SECUNDÁRIO: NA ROTA DE DARWIN – 2ª a 6ª feira | 30 min.
Durante a sessão os Educadores Zoológicos irão dar uma aula ao vivo junto das instalações das
várias espécies que habitam no Zoo. Como se explicava a origem das espécies ao longo dos
tempos? Com esta sessão os alunos vão poder argumentar sobre os pontos fortes e fracos das
teorias fixistas e evolutivas e aprender mais sobre a viagem que Darwin realizou e a evolução do
conhecimento do mundo natural.
Este programa não apresenta qualquer custo. 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:
Telemóvel:

E-mail:
Skype ID:
Nível de Ensino:
Número de alunos:
Para mais informações visite: https://education.microsoft.com/findalesson/lisbonzoo

O Jardim Zoológico tratará estes dados em formato eletrónico e não os irá partilhar com terceiros, garantindo-lhe os
direitos previstos na lei, de acesso, retificação, oposição e apagamento.
Em qualquer momento pode alterar as suas preferências e remover os seus dados das nossas comunicações através do
e-mail dpo@zoo.pt. O Jardim Zoológico assume um compromisso de privacidade e segurança dos seus dados
pessoais. Consulte a nossa Nota de Privacidade.

