Programa Pedagógico
2022/2023

Pré-escolar
(até 5 anos)
•

Uma Aventura na Quintinha (30-45min) – És o agricultor da Quinta do
Zoo. Tanta coisa para fazer! Visita guiada com perguntas para
descobrir os animais e plantas da quinta. Inclui Interação com alguns
animais da quinta. (3€)

•

Era uma vez o Mundinho (30min) – Narração de uma história,
contando com a participação e interacção das crianças, envolvendo
uma mensagem ambiental de proteção do planeta Terra e dos seus
animais e plantas. (3€)

•

Jogo dos animais (30min) – apresentação de vários sons produzidos
por diferentes animais do Zoo, de forma a estimular a audição como um
instrumento de análise do ambiente circundante. (3€)

•

Quem é quem? (30min) – Com base no clássico jogo de fichas, o
objectivo é, através de várias perguntas adivinhar o animal escolhido.
Aqui, os alunos serão as personagens. (3€)

•

Mural dos Habitats (30 min) – Pintar um animal, recortar e colocar no
local certo do mural. (2€)
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1º Ciclo
(6-9 anos)
•

Visita Guiada (60 min) - Apresentação de alguns animais do zoo, explicando a
variedade de locais onde habitam, o seu tipo de alimentação e a sua importância
no planeta. (3€)

•

Uma Aventura na Quintinha (30-45min) – És o agricultor da Quinta do Zoo. Tanta
coisa para fazer! Visita guiada com perguntas para descobrir os animais e plantas
da quinta. Inclui Interação com alguns animais da quinta. (3€)

•

Adaptações dos Animais (30min) – Através da exploração da exposição
permanente do Zoo, os alunos poderão aprender mais sobre algumas
características físicas dos animais e adaptações ao meio ambiente, tendo a
oportunidade de tocar em alguns materiais biológicos. (3€)

•

Quem é quem? (30min) – Com base no clássico jogo de fichas, o objectivo é,
através de várias perguntas adivinhar o animal escolhido. Aqui, os alunos serão as
personagens. (3€)

•

Vamos ajudar o planeta (30min) - Sessão em forma de PowerPoint, onde são
apresentadas práticas sustentáveis que as crianças podem realizar de forma a
reduzir a sua pegada ecológica. (3€)

•

Os Bichinhos são nossos amigos (30 min) - Sessão em forma de PowerPoint,
onde são apresentados animais de diferentes classes a que, geralmente, quer o
público em geral, quer as crianças, têm medo. (3€)

•

Mural dos Habitats (30 min) – Pintar um animal, recortar e colocar no local certo
do mural. (2€)
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2º Ciclo
(10-11 anos)
•

Visita Guiada (60 min) - Apresentação da diversidade de seres vivos e os
seus habitats, bem como espécies em perigo e suas ameaças, utilizando as
espécies presentes na colecção zoológica como exemplo. (3€)

•

Adaptações dos Animais (30min) – Através da exploração da exposição
permanente do Zoo, os alunos poderão aprender mais sobre algumas
características físicas dos animais e adaptações ao meio ambiente, tendo a
oportunidade de tocar em alguns materiais biológicos. (3€)

•

Quem é quem? (30min) – Com base no clássico jogo de fichas, o objectivo
é, através de várias perguntas adivinhar o animal escolhido. Aqui, os alunos
serão as personagens. (3€)

•

As incríveis adaptações do Mundo Animal (30min) – Apresentação de
PowerPoint, onde são mostradas algumas características dos animais e
diferentes exemplos de hábitos e comportamentos de adaptação ao seu
meio ambiente. (3€)

•

Poluição, Perigo Constante (30 min) – Apresentação de Powerpoint, onde
são explorados os vários tipos de poluição e consequências para os seres
vivos. (3€)

•

Charadas (20-30min) – Consolidação de conhecimentos, através do famoso
jogo de perguntas sobre conteúdos curriculares de ciências. (3€)
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3º Ciclo
(12-14 anos)
•

Visita Guiada (60 min) - Pretende-se apresentar as diferentes espécies e
diferentes habitats e alertar sobre a problemática da extinção em massa que
está a ocorrer, além explorar algumas soluções que visam a conservação da
Natureza. (3€)

•

Impactos do Homem no Ecossistema: Role-play (30min) – Promoção de
debates sobre o impato de algumas ações humanas na Natureza. (3€)

•

Homem, o animal mais perigoso do Mundo (30min) – Apresentação PPT
sobre os impactos do ser humano no meio ambiente. (3€)

•

As incríveis adaptações do Mundo Animal (30min) – Apresentação de
PowerPoint, onde são mostradas algumas características dos animais e
diferentes exemplos de hábitos e comportamentos de adaptação ao seu
meio ambiente. (3€)

•

Charadas (20-30min) – Consolidação de conhecimentos, através do famoso
jogo de perguntas sobre conteúdos curriculares de ciências. (3€)

•

"Diretor do Zoo por um dia" (DIA INTEIRO) – Uma actividade que
combina várias matérias, desde matemática a expressão oral, e promove o
trabalho de equipa, numa visita temática ao Zoo. Gerir um Zoo é uma
grande responsabilidade. (10€)
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Secundário
(15-17 anos)
•

Visita Guiada (60 min) - Durante a visita ao parque, vamos falar de algumas
das adaptações dos animais ao meio ambiente, introduzir alguns conceitos
de até ao nível da espécie e subespécies, falar de ameaças a extinção e
debater o conceito de sustentabilidade e conservação da natureza, bem
como o papel dos zoos na conservação e outros projetos dos zoos. (3€)

•

Impactos do Homem no Ecossistema (30min) – Promoção de debates
sobre o impato de algumas ações humanas na Natureza. (3€)

•

O Papel dos Zoos na Atualidade (30min) – Apresentação de Powerpoint,
sobre a evolução dos Zoos e seu papel na conservação da Natureza. (3€)

•

A Viagem de Darwin ao Zoo (45 min) – imagine se Darwin tivesse vindo ao
Zoo e visto todas estas espécies. Que dados tirava? Visita temática com
pontos de paragem estratégicos. (3€)

•

Charadas (20-30min) – Consolidação de conhecimentos, através do famoso
jogo de perguntas sobre conteúdos curriculares de ciências. (3€)

•

"Diretor do Zoo por um dia" (DIA INTEIRO) – Uma actividade que
combina várias matérias, desde matemática a expressão oral, e promove o
trabalho de equipa, numa visita temática ao Zoo. Gerir um Zoo é uma
grande responsabilidade. (10€)
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Extra
•

Oficina “CRI’ARTE” (30min, 6-9anos) – Oficina de
reaproveitamento de materiais recicláveis para a construção de
marionetas e decoração sustentável. (3€)

•

Os Animais na Arte (60 min) – Apresentação sobre os animais
na história da arte, seguido de uma vertente prática de
modelagem. (3€)

