
A mAior e mAis verde sAlA de aulA

está aqui!

Guia de VisiTas esCOLaRes 2020/2021



mundO tROpiCaL | ReptiláriO | Reino dos mAcAcos

quinTa pedAgógicA | Casa dos AnimAis NOTuRnos 

saVaNa AfRiCaNa | Túnel dos Leões

TaNto paRa VeR e ApReNder!

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.



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.

Leões Asiáticos
Asian Lions

Pinguins de Humboldt
Humboldt Penguins

Lontras Asiáticas
Asian Otters

Lemures de Cabeça Branca
White-headed-lemurs

Reptilário
Reptile House

11h00 |        17h30
11:00 am |        5:30 pm

11h30 | 16h30
11:30 am | 4:30 pm

13h30
1:30 pm

18h00
6:00 pm

14h30
2:30 pm

ENCONTROS COM O TRATADOR

Exclusivo horário de Verão. De 1 de abril a 15 de outubro.Summer schedule exclusive. From April 1st to October 15th.

Exclusivo horário de Inverno. De 16 de outubro a 31 de março.Winter schedule exclusive. From October 16th to March 31st.



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 

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. 

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.

AlMOçaR no ZOo

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.



preçáriO

VISITA LIVRE
Creche e Pré-Escolar - 5,70€
1º e 2º ciclo - 6,90€
3º ciclo e secundário - 7,90€
Acompanhante Escolar Extra – 6,00€
1 acompanhante grátis por cada 10 alunos 
pagantes

PROGRAMAS EDUCATIVOS
Devido à pandemia atual da Covid-19, não dispomos 
de Programas Educativos no presente ano letivo 
2020/2021.

MaRcAÇÕes

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

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 
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.

pROGrAmAr
a visitA

inFORmAÇÕes



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


