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Com este ano atípico que atravessamos e, sabendo da importância que 
o ar livre tem para a saúde e bem-estar de todos, o Zoo Santo Inácio 
convida as turmas e escolas a um desafio: aulas ao ar livre.

Entre recreios constantemente ocupados, tanto pelos intervalos 
intercalados entre as várias turmas, como pelos períodos de desinfeção, 
sabemos que nem sempre é fácil dispor de espaço de recreio ao ar livre. 

O Zoo Santo Inácio propõe um dia diferente, onde os professores  podem 
ensinar as variadas disciplinas a céu aberto: Matemática, Estudo do 
Meio, Ciências, Biologia, Geografia, Religião, Expressão Dramática, 
Educação Física, Português, História, entre outras.

há Tanto para aprender fora de uma sala fechada: 
observar, respirar, ouvir, senTir e viver!



mundo tropical | reptilário | reino dos macacos 
QuinTa pedagógica | casa dos animais noTurnos 
savana africana | Túnel dos leões

TaNTo Para Ver
e aPreNder!

CoNserVaÇÃo CoMo 
MissÃo

200 
ESPÉCIES

5 
CONTINENTES

600 
ANIMAIS

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.

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.



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.

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. Alimentação dos leões asiáticos  
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Alimentação dos lémures  
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10H308

demonstrações de comportamenTo animal



aulas ao ar liVre

• O planeamento da visita é totalmente livre, sendo que as 
aulas poderão ser lecionadas em qualquer parte do zoo. 

• Se os professores pretenderem, o Zoo poderá reservar um 
coberto com mesas e bancos, para cada turma, devidamente 
identificado e previamente desinfetado, onde poderão assistir 
às aulas, almoçar e lanchar.*

• A preparação das aulas fica a cargo exclusivo dos Professores. 

• Se necessitarem de apoio na preparação de conteúdos para as 
aulas, o Zoo encontra-se  totalmente disponível para fornecer as 
informações como fichas de animais, curiosidades, estatutos de 
conservação, entre outros.

* Sujeito a disponibilidade. 



2) Parque de merendas

O Zoo Santo Inácio dispõe de um Parque de Merendas 
para quem optar por trazer o almoço picnic de casa.

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.

1) PiCnic no zoo

MENU PICNIC - A PARTIR DOS 6 ANOS - 7,00€
Sande de Panado, chips, maçã e água
OU
Nuggets, chips, maçã e água

MENU PICNIC - ATÉ AOS 5 ANOS - 6,00€
Mini sande de panado, chips, maçã e água
OU
Nuggets, 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.

alMoçar no Zoo

escolha um sítio agradável 
e rodeado de natureza para 
almoçar com o seu grupo! 

Sugestões: Parque de Merendas, Coberto 
da Quintinha, Coberto dos Hipopótamos,  
Coberto dos Cangurus, Relvado do Posto 
Socorro, Esplanada do Restaurante. 



Preçário
Aluno • 2,00€
Professores e auxiliares de educação • Gratuito

marcaÇÃo prÉvia oBrigaTÓria

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

Programar a visiTa
inFormaÇÕes

o Zoo santo inÁcio esTÁ pronTo
para os receber!

Uso de máscara obrigatório durante a visita ao 
Zoo (para maiores de 10 anos).

O Zoo cumpre todas as normas de higiene e 
segurança recomendadas pela DGS.

Se está a preparar a sua visita ao Zoo, 
recomendamos os seguintes cuidados:

• Use máscara e/ou viseira (uso obrigatório 
no interior do Reptilário, Casa dos Animais 
Noturnos e Túnel dos Leões Asiáticos);

• Lave e desinfete as mãos regularmente 
(existem desinfetantes espalhados por 
todo o Zoo);

• Respeite o distanciamento social de 2m;

• Respeite as normas de etiqueta respiratória;

• Não alimente os animais;

• Não toque nos animais;

• Não bata nem toque nos vidros;

• Não ultrapasse as vedações.

TOME NOTA:
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 mo-
torista para estacionar o autocarro no parque de ter-
ra ou no Parque 2.
O pagamento é único por grupo, sendo os dados emiti-
dos na Faturação, os fornecidos na Ficha de Marcação.
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Pedimos aos nossos visitantes o favor de:
> Não dar comida aos animais
(eles têm uma alimentação específica)
> Não ultrapassar as barreiras de 
segurança
(podem magoar-se e ferir os animais também)
> Não incomodar nem molestar os animais
(só assim eles poderão exibir os seus comportamen-
tos naturais)

Os animais são recolhidos 1 hora antes do fecho do Zoo
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REINO DOS MACACOS
Grandes macacadas

dão diversão sem limite!

TÚNEL DOS LEÕES
Cara a cara,

como nunca imaginou!

BAR DA SAVANA
Os sabores da aventura

com vista para o Rio Douro!

LOJA DO ZOO
Emoções que valem

a pena recordar!

RESTAURANTE DO ZOO
Recuperar forças
com um delicioso descanso!

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

SAVANA AFRICANA 
Um habitat multi-espécies 

que recria o dia a dia da Savana!
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MORADA

Rua 5 de outubro, 4503
4430-809 Avintes
Gaia - Porto
Direção Ponte do Freixo > Saída Castelo de Paiva

HORÁRIO

Verão (1 de abril até 15 de outubro) 
Aberto das 10h00 até às 19h00

Inverno (16 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.zoosantoinacio.com

PORTO

V.N. GAIA

PORTO

V.N. GAIA

VCI

VCI

EN222Gaia

Crestuma
Castelo de Paiva

A1 LISBOA
Espinho / Feira

AVINTES
Castelo de Paiva

CoMo CHeGar ao Zoo saNTo inÁCio


