A maior e mais verde sala de aula

está aqui!

GUIA DE VISITAS ESCOLARES 2019/2020

TANTO PARA VER E APRENDER!
Anualmente o Zoo recebe milhares de alunos e professores que, com ele,
partilham o amor pela Natureza e pela Biodiversidade. A observação direta
de 200 espécies e a compreensão do papel de cada animal na natureza,
aliada à informação científica que é disponibilizada junto a cada habitat,
contribui para a formação de cidadãos com uma maior consciência
ambiental e maior sensibilidade para a Conservação das Espécies e
Preservação do Ambiente.

600
ANIMAIS

200
ESPÉCIES
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CONTINENTES

mundo tropical | Reptilário | Reino dos macacos
Quinta pedagógica | Casa dos Animais Noturnos
Savana Africana | Túnel dos Leões

CONSERVAÇÃO COMO MISSÃO
O Zoo Santo Inácio é o maior e mais verde parque zoológico do norte do país, tendo sido visitado desde a sua abertura por mais de 1,5 milhões
de pessoas.
A participação ativa na Conservação da Natureza, especialmente das Espécies que se encontram Ameaçadas de Extinção,
constitui a grande e nobre Missão do Zoo Santo Inácio.
Contamos com todos na concretização desta missão. Por isso, a sua vinda ao Zoo é muito mais do que uma visita!
Juntos, fazemos mais e melhor pela Natureza.

PLANEAR A VISITA
AO ZOO
No bilhete do Zoo Santo Inácio estão incluídas todas as atividades diárias,
como as divertidas e pedagógicas Demonstrações de Comportamento Animal
e a visita aos diferentes espaços temáticos espalhados pelo Zoo, incluindo
alguns espaços fechados.
Os professores coordenam livremente o tempo da visita com os seus alunos.
À entrada é fornecido um mapa de orientação.

Caro Professor,
para que possa preparar
melhor a vinda do seu
grupo, o Zoo convida-o
para uma visita prévia
gratuita, acompanhada
pelo nosso staff.
Inverno
(01.11 / 31.03)
Winter/ Invierno

Verão
(01.04 / 31.10)
Summer / Verano
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Alimentação dos leões asiáticos
feeding the asiatic lions | alimentación de leones asiáticos

10H30
17H30

Alimentação dos morcegos
feeding the bats | alimentación de murciélagos

Alimentação dos pinguins
feeding the penguins | alimentación de pingüinos

Alimentação das lontras
feeding the otters | alimentación de nutrias

11H30
13H15

Demonstração répteis
reptiles | reptiles

Demonstração vida selvagem
wild life | vida salvaje

Demonstração das aves de rapina
birds of prey | rapaces

Alimentação dos lémures
feeding the lemurs | alimentación de lemures

16H30
15H30
18H00

Pedimos aos nossos visitantes o favor de:
> Não dar comida aos animais

RIO DOURO

mapa do zoo

BAR DA SAVANA
Os sabores da aventura
com vista para o Rio Douro!
TÚNEL DOS LEÕES
Cara a cara,
como nunca imaginou!

(eles têm uma alimentação específica)

> Não ultrapassar as barreiras de
segurança
(podem magoar-se e ferir os animais também)

J

> Não incomodar nem molestar os animais

I

(só assim eles poderão exibir os seus comportamentos naturais)
SAVANA AFRICANA
Um habitat multi-espécies
que recria o dia a dia da Savana!

28

Os animais são recolhidos 1 hora antes do fecho do Zoo

27
Observação
curiosidade
desafio

REINO DOS MACACOS
Grandes macacadas
dão diversão sem limite!

Vai até à zona 18
e imita um Macaco
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25

BAR DO LAGO
Os sabores da aventura
com vista para o lago!
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Pinguins

4

Tapires
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Mara
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Casa dos Animais Noturnos
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Lamas

8

Aves Exóticas e de Rapina
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Hipopótamos Pigmeu

13 Capivaras
14 Lontras
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15 Tigre da Sibéria

23

13

16 Mundo Tropical

E

20

I

19

12

10
24

21
C
9

D
I

8

1

B
11

B

7
B

6
B

5

RESTAURANTE DO ZOO
Recuperar forças
com um delicioso descanso!
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12 Lemures

15

17

G

F

Pantera das Neves

11 Cangurus

I

29

I

ENTRADA

Herbívoros asiáticos

2

10 Flamingos
B

K

LOJA DO ZOO
Emoções que valem
a pena recordar!

1

2
3

A Demonstrações

17 Araras e Papagaios

B Zona de Descanso

18 Reino dos Macacos

C

19 Quinta Pedagógica

Posto de Socorro

D Loja do Zoo

20 Reptilário

E

Bar do Lago

21 Suricatas

F

Restaurante do Zoo

22 Túnel dos Leões Asiáticos

G Parque de Merendas

23 Chitas

H Parque Infantil

24 Camelos

I

WC

25 Savana Africana

J

Bar da Savana

26 Mabecos

K Bar do Parque
4

27 Hienas

Estacionamento gratuito

28 Linces

Novidade

29 Pandas Vermelhos

ENRIQUECIMENTO
DA VISITA ESCOLAR
A pensar nas diferentes necessidades pedagógicas,
o Zoo Santo Inácio criou diferentes Programas
Educativos complementares à visita, elaborados de
acordo com os objetivos curriculares dos diferentes
anos letivos, mediante marcação prévia e com valor
acrescido ao bilhete do Zoo.
Nesta modalidade, o professor e alunos são
acompanhados pela equipa do Zoo por um período de
30 minutos, sendo o restante tempo de visita livre.

PROGRAMAS EDUCATIVOS
Duração: 30 min
15 a 25 alunos
Preço: acresce 1€ ao preço do bilhete
Marcação prévia obrigatória
e sujeita a disponibilidade

Programas Educativos

Pré-Escolar

OS ANIMAIS DA SELVA

OS ANIMAIS DA QUINTINHA

No mundo dos animais da selva há muito para
aprender: O que come o leão? De que cor é o
rinoceronte? Como anda o camelo?

Dar milho às galinhas ou legumes às cabras
são apenas algumas das atividades diárias da
vida no campo!

Nesta atividade, os alunos irão aprender, de forma
divertida, a identificar as diferentes características
físicas de alguns animais bem como os seus modos
de vida. Vão adorar tocar e observar exemplares
de penas, pêlos e ovos e associá-los aos vários
animais da selva, que vão estar ali tão perto!

Na Quintinha Pedagógica do Zoo, os alunos
vão transformar-se em pequenos tratadores e
aprender, de forma divertida, de que se alimentam
e como vivem os animais domésticos como a
cabra, a ovelha, o pónei ou o coelho.

Metas Curriculares:
Aprender as características
físicas dos animais
(locomoção, revestimento, reprodução)

Duração: 30 min | 15 a 25 alunos
Preço por pessoa: acresce 1€ ao preço do bilhete
Marcação prévia obrigatória e sujeita a disponibilidade

Programas Educativos

1o Ciclo
1o E 2o ano
PEQUENOS TRATADORES

OS VÔOS DO INÁCIO

Recriar a rotina diária de um tratador
é o objetivo deste programa.

O Inácio é uma arara super-curiosa! Ao acompanhar os vôos do Inácio pelo Zoo, os alunos vão
conhecer bem de perto animais de várias partes
do mundo, com características e modos de vida
extraordinários! Como se movem? O que comem?
Onde vivem? Nesta visita, quem ensina são os
animais da selva!

Alimentar e tocar nos diferentes animais da
Quintinha Pedagógica, aprender a distinguir
animais domésticos de selvagens, descobrir a
variedade de habitats, alimentação e formas de
reprodução dos animais da quinta, sempre num
contacto muito próximo com os animais.

Metas Curriculares:
Reconhecer cuidados a ter com
os animais, identificar as cores,
os sons e os cheiros dos animais.
Distinguir animais domésticos de
selvagens, os ambientes onde vivem
e as suas características externas.

Duração: 30 min | 15 a 25 alunos
Preço por pessoa: acresce 1€ ao preço do bilhete
Marcação prévia obrigatória e sujeita a disponibilidade

Programas Educativos

1o Ciclo
3o e 4o ano
SUPER-HERÓIS DE MUITAS PATAS!

AVENTURA NA SELVA

Numa incrível viagem ao mundo dos
Invertebrados, os alunos vão aprender o papel
destes pequenos seres nos ecossistemas,
as suas adaptações morfológicas e como se
reproduzem e alimentam.

Através de um divertido jogo onde o trabalho
em equipa é essencial, os alunos irão
aprender a reconhecer características de
alguns animais, como o revestimento, a
locomoção, a reprodução e a alimentação.

Pequenos mas com verdadeiros “super-poderes”,
são a maior classe do reino animal e têm muitas
histórias para contar!

Terão ainda oportunidade de observar e tocar em
vários exemplares de penas, ovos, hastes e ossos,
numa experiência multi-sensorial de descoberta
dos animais da selva.

Metas Curriculares:
Conhecer as cadeias alimentares,
as características externas
e o modo de vida dos animais.

Duração: 30 min | 15 a 25 alunos
Preço por pessoa: acresce 1€ ao preço do bilhete
Marcação prévia obrigatória e sujeita a disponibilidade

Programas Educativos

2o Ciclo
5o e 6o ano
O MUNDO DOS INSETOS

ANIMAIS À LUPA

Conhecer bem de perto a maior classe de
animais do mundo é o desafio desta visita.

O Centro Pedagógico do Zoo Santo Inácio está
repleto de matéria natural para explorar.

Reconhecer o seu papel nos ecossistemas, as
adaptações morfológicas, as características
internas e externas, como se reproduzem e
alimentam são alguns dos temas que os alunos
irão abordar nesta extraordinária viagem pelo
mundo dos invertebrados.

De Lupa na mão e através de divertidas
experiências, os alunos vão abordar diversos
temas como o Revestimento, a Locomoção, a
Alimentação e as interessantes características
dos animais, tendo em conta os habitats onde
vivem. Uma visita detalhada pelo reino animal.

Metas Curriculares:
Conhecer a diversidade
dos seres vivos
e as suas interações
com o meio

Duração: 30 min | 15 a 25 alunos
Preço por pessoa: acresce 1€ ao preço do bilhete
Marcação prévia obrigatória e sujeita a disponibilidade

Programas Educativos
3o Ciclo e secundário

7o a 12o ano

PRESERVAÇÃO DA NATUREZA

Inspirar os alunos a agirem, no seu
dia-a-dia, em prol da Conservação das
espécies e dos seus habitats é o grande
objetivo deste programa.

PROFESSOR, TENHO UM ZOO!

Um desafio de muita responsabilidade vai ser
lançado aos alunos: um diretor de um zoo vai
receber uma nova espécie e os alunos vão ter de
ajudar a descobrir qual é a que melhor se adapta!
Tendo como suporte a matemática, a
Temas como a biodiversidade e a conservação
geografia e a biologia, os alunos vão ter de
das espécies serão explorados ao longo da visita, determinar áreas, viajar pelo mapa-mundo,
convidando os alunos a aprender e refletir
explorar os ecossistemas, conhecer em detalhe
sobre os fatores abióticos e bióticos que afetam necessidades e características dos vários
as espécies.
animais e concluir acerca do modo como as
diferentes variáveis do meio influenciam os
ecossistemas, resolvendo assim o desafio. Quem
estará preparado para esta missão?

Metas Curriculares:
Debater sobre a sustentabilidade
da vida na Terra e os fatores abióticos
e bióticos nos ecossistemas

Duração: 30 min | 15 a 25 alunos
Preço por pessoa: acresce 1€ ao preço do bilhete
Marcação prévia obrigatória e sujeita a disponibilidade

Almoçar no Zoo
1) NO Restaurante do Zoo

2) Picnic no zoo

INFORMAÇÃO DOS MENUS
MENU ESCOLAR - ≥ 13 ANOS - 6,90€
MENU ESCOLAR - ≤ 12 ANOS - 5,00€

Escolha um sítio agradável e rodeado de natureza para O Zoo Santo Inácio dispõe de um Parque de Merendas
almoçar com o seu grupo!
para quem optar por trazer o almoço picnic de casa.

+ Sopa - 0,85€
MENU 1
Nuggets de frango com arroz e batata frita, água e gelatina
MENU 2
Douradinhos com arroz e batata frita, água e gelatina
MENU 3
Esparguete à Bolonhesa, água e gelatina

INFORMAÇÃO DOS MENUS PICNIC
MENU PICNIC - A PARTIR DOS 13 ANOS - 6,00€
Sande de panado, chips, maçã e água

MENU PICNIC - ATÉ AOS 12 ANOS - 5,00€
Mini sande de panado, chips, maçã e água

Cada escola
deverá escolher um menu.
Todas as opções exigem marcação prévia.
Os menus de picnic no Zoo são levantados
no Restaurante do Zoo. No dia da visita
deve dirigir-se ao Restaurante do Zoo,
logo à entrada, de forma a combinar a
hora do serviço.

3) parque de merendas

Dispomos de um serviço de transporte de lancheiras,
desde o parque de estacionamento até ao Parque de
Merendas. Este serviço acresce 0,50€ por aluno. Este
serviço é sujeito a disponibilidade e demora.
No Parque de Merendas existem cacifos, gratuitos,
para guardar as lancheiras dos alunos. Deverá pedir
a chave no momento da entrada, na Bilheteira. Os
cacifos estão sujeitos a disponibilidade.
No Parque de Merendas, as mesas e os guarda-sóis
não são sujeitos a reserva, devendo ser respeitada a
ordem de chegada.

programar
a visita
INFORMAÇÕES

Preçário

TOME NOTA:

MARCAÇÕES

VISITA LIVRE

A reserva da visita é feita mediante uma Ficha de
Marcação fornecida pelas nossos serviços. No dia da
visita, é obrigatório apresentar na Bilheteira a Ficha
de Marcação, bem como o valor a pagar (dinheiro ou
multibanco) ou comprovativo de pagamento.
À chegada e após descarregar o grupo, peça ao
motorista para estacionar o autocarro no parque de
terra ou no Parque 2.
O pagamento é único por grupo, sendo os dados
emitidos na Faturação, os fornecidos na Ficha de
Marcação.
Se marcou um programa educativo, saiba que a
tolerância máxima de atraso é de 15 minutos.

T 227 878 500 / 518 | 935 474 200
escolas@zoosantoinacio.com

Creche e Pré-Escolar - 5,70€
1º e 2º ciclo - 6,90€
3º ciclo e secundário - 7,90€
Adulto acompanhante - 9,50€
Professores e auxiliares de educação – 6,00€
1 entrada grátis por cada 10 alunos pagantes

PROGRAMAS EDUCATIVOS
Preço do bilhete de visita livre
+ 1€ por aluno por programa

COMO CHEGAR AO ZOO Santo INÁCIO
MORADA
Rua 5 de outubro, 4503
4430-809 Avintes
Gaia - Porto
Direção Ponte do Freixo > Saída Castelo de Paiva

VCI

PORTO

HORÁRIO
Verão (1 de abril até 14 de outubro)
Aberto das 10h00 até às 19h00
Inverno (15 de outubro até 31 de março)
Aberto das 10h00 até às 17h00

CONTACTOS
T +351 227 878 518 / 500 | +351 935 474 200
escolas@zoosantoinacio.com
www.facebook.com/zoosantoinacio
@zoo_santoinacio
www.zoosantoinacio.com

PORTO
V.N. GAIA

Gaia

EN222

AVINTES
Castelo de Paiva

VCI

V.N. GAIA
A1 LISBOA
Espinho / Feira

Crestuma
Castelo de Paiva

