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HORA DA PAPAROCA

Promoção da interacção das 
crianças com os animais da 
quinta (galinhas, cabras e 
zebus), sensibilizando-as para 
aspectos inerentes a estes 
animais.

30 minutos 2€

ERA UMA VEZ O MUNDINHO!

Narração de um conto sobre o 
planeta Terra e as suas 
problemáticas, contando com a 
participação e interacção das 
crianças.

45 minutos 2€

PRÉ-ESCOLAR
ATÉ AOS 5 ANOS

VISITA GUIADA

Apresentação dos animais do 
zoo, explicando a variedade de 
locais onde habitam, o seu tipo 
de alimentação e a sua 
importância no planeta.

90 minutos 2€

VAMOS AJUDAR
O PLANETA!

Sessão Pedagógica sobre como 
tornar os nossos hábitos e 
rotinas do quotidiano mais 
sustentáveis, com fim à 
preservação e protecção do 
planeta Terra.

20 minutos 2€

1º CICLO
6 AOS 9 ANOS

OFICINA “CRI’ARTE”

Oficina de reaproveitamento de 
materiais recicláveis para a 
construção de figuras de 
animais.

1 hora 2€
Limitado a um máximo de 25 alunos.

FESTAS DE 
ANIVERSÁRIO

NO ZOO



VISITA GUIADA

Visa apresentar a diversidade de 
seres vivos e os seus habitats, 
bem como espécies em perigo e 
suas ameaças, através da visita 
ao zoo.

90 minutos 2€

AS INCRÍVEIS 
ADAPTAÇÕES DO MUNDO 
ANIMAL!

Sessão Pedagógica sobre as 
adaptações fisiológicas e 
morfológicas das diferentes 
classes de seres vivos do Reino 
Animal.

30 minutos 2€

2º CICLO
10 AOS 11 ANOS

OFICINA “MARÉ NEGRA”

Introdução teórica sobre a 
biologia, comportamentos e 
principais ameaças da espécie 
de pinguins presentes no Zoo de 
Lagos seguido de actividade 
prática e demonstrativa sobre 
como os derrames de petróleo 
no mar afectam a vida destes 
animais, podendo levá-los à sua 
extinção.

45 minutos 2€
Limitado a um máximo de 25 alunos.

VISITA GUIADA

Visa apresentar as diferentes 
espécies e diferentes habitats e 
alertar sobre a problemática da 
extinção em massa que está a 
ocorrer, assim como podem 
ajudar o planeta, através da 
visita ao zoo.

90 a 120 minutos 2€

HOMEM: O ANIMAL MAIS 
PERIGOSO DO MUNDO!

Sessão Pedagógica onde serão 
identificadas quais as grandes 
ameaças provocadas pelo 
Homem, que podem afectar a 
continuidade e sobrevivência 
das espécies.

30 minutos 2€

3º CICLO
12 AOS 14 ANOS

OFICINA “TERRA EM 
CONSTANTE MUDANÇA”

Oficina experimental sobre como 
a acção das ondas, do vento, dos 
rios e da chuva influenciam a 
erosão dos solos.

45 minutos 2€
Limitado a um máximo de 25 alunos.

VISITA GUIADA

Os jovens são convidados a 
descobrir a biodiversidade e 
ecossistemas existentes, a 
identificar os perigos provocados 
pelo ser humano no meio 
ambiente e a reflectir medidas 
para a conservação das espécies 
e seus habitats.

90 a 120 minutos 2€

SESSÕES PEDAGÓGICAS

Zoos – Evolução e papel na 
actualidade.

30 minutos 2€

SECUNDÁRIO
15 AOS 17 ANOS

ACTIVIDADES EXTRA

CSI ANIMAL

Os alunos receberão um conjunto de pistas que os 
levarão a resolver o estranho caso do animal 
desaparecido!

1€

ZOO DE LAGOS VAI ÀS ESCOLAS

Se não conseguir marcar uma visita ao nosso Zoo, 
poderemos deslocar-nos à sua escola e realizar 
alguma das sessões pedagógicas acima 
mencionadas.

Preço sob 
consulta

PREPARE A SUA VISITA

Por cada 10 alunos o Zoo oferece 
uma entrada de adulto.

preço
por aluno7€

• Entrada e visita livre ao Zoo;

• Visualização de filmes e realização de desenhos (material didáctico gratuito) na sala
pedagógica;

• Observação da alimentação dos animais:
Pelicanos – 11:30h
Lontras / Primatas / Pelicanos - 15:00h
Pinguins – 16:00h
Horários sujeitos a alteração.
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