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A maior e mais verde sala de aula está aqui!

G
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2022/2023



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.

5 
CONTINENTES

600 
ANIMAIS

200 
ESPÉCIES
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CONSERVAÇÃO COMO MISSÃO
O Zoo Santo Inácio é o maior e mais verde parque zoológico no norte do país, tendo já sido visitado por mais de 2 milhões de pessoas desde a 
sua abertura.

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. Juntos, fazemos mais e melhor pela Natureza!
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VISITA AO ZOO

Os professores coordenam livremente o tempo de visita com os seus alunos. 
À entrada é fornecido um mapa de orientação à visita. 

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.

LOCAIS A NÃO PERDER
Túnel dos Leões | Savana Africana | Mundo Tropical | 
Quinta Pedagógica | Casa dos Animais Noturnos

Por motivos de ordem técnica, operacional, meteorológica, de bem-estar animal ou outra razão, poderão ocorrer 
alterações no cronograma previsto.

ENCONTROS COM O TRATADOR

Leões Asiáticos

Pinguins de Humboldt

11h00

17h15(De 1 de abril a 15 de outubro)

11h30

16h30

Consulte o mapa do Zoo 
aqui
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PLANEAR A VISITA

Para apoio à 
preparação da visita:

1. Leia o Guia do Professor, consulte os horários 
e preços.

2. Consulte os horários dos Encontros com o 
Tratador na página 4. 

3. Programas Educativos: consulte as nossas 
ofertas na página 6.

4. Prepare o período de almoço: no Restaurante 
do Zoo/ almoço Picnic (onde fazer picnic e 
questões relacionadas com as lancheiras nas 
páginas 7 e 8 deste Guião)

5. Prepare a visita com os seus alunos: 
organize o tipo de identificação a trazer, 
comunique as regras da visita ao Zoo e 
transmita-lhes o programa da visita. 

Preçário
(preço por aluno)

Creche e Pré-escolar 5.90€

1º e 2º Ciclo 7.50€

3º Ciclo e Secundário 7.90€

Acompanhante escolar extra: 7.90€
1 Acompanhante Gratuito por cada 10 alunos pagantes

NEE(1) (Crianças com Necessidades Educativas 
Especiais) 3.00€
(1) Envio do comprovativo obrigatório.

Acompanhante NEE(2) 3.00€
(2) Preço aplicado quando a criança NEE apresenta 
dependência de um acompanhante.

Para marcar a sua visita, contacte-nos diretamente
através do site https://zoosantoinacio.com/servicos/visitas-escolares/ ou através do email escolas@zoosantoinacio.com

Agendar a Visita
Caro Professor, para pré-reservar a visita, por 
favor siga os seguintes passos:

1. Descarregue a Ficha de Marcação em https://
zoosantoinacio.com/servicos/visitas-escolares/ 

2. Preencha a Ficha de Marcação diretamente 
em https://zoosantoinacio.com/servicos/visitas-
escolares/ ou envie a Ficha preenchida pelo email 
escolas@zoosantoinacio.com

3. Num período máximo de 72 horas, obterá uma 
resposta por parte da Equipa do Zoo. Se nesse prazo 
não obtiver uma resposta, por favor entre em contacto 
através do email escolas@zoosantoinacio.com

4. Após uma análise da Ficha de Marcação, é-lhe 
enviado um documento onde consta o código de 
reserva, bem como o valor total a pagar pela visita. 

É através deste código que podemos aceder à sua 
marcação e dar entrada no Zoo no dia da visita. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS
• com monitor: 2€/aluno
• sem monitor: 1€/aluno
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PROGRAMAs EDUCATIVOs

TEMA metas curriculares

Animais da 
Quinta

Nesta atividade os alunos vão aprender, bem de perto, a identificar as 
características físicas e biológicas de alguns Animais domésticos, bem 
como os seus modos de vida.

Mini ou 
Gigante?

Numa incrível viagem ao mundo dos animais noturnos, os alunos vão 
conhecer o papel destes pequenos seres dos ecossistemas, as suas 
adaptações morfológicas, como se reproduzem e a sua alimentação. 
Pequenos no que respeita ao tamanho, mas gigantes nas suas funções.

Aves do 
Mundo

Neste Programa Educativo as rainhas são as aves. Será que todas as 
aves voam? Quais as funções dos bicos, das garras e das penas? O que 
comem as aves? Como nascem?

Felinos 
Selvagens

Os felinos: Como se movem? O que comem? Onde vivem? Que padrões de 
pelo existem? Porque estão todos a desaparecer? Qual o papel dos Zoos 
para a sua Preservação?

Os Programas Educativos são elaborados de acordo com as metas curriculares em vigor. Estes permitem aos alunos adquirir uma informação específica e sensorial 
sobre os animais do Zoo, de acordo com o tema que selecionar. 
Os Programas Educativos são uma atividade extra, realizados de segunda a sexta-feira. Este serviço requer uma marcação prévia obrigatória assinalada na Ficha de 
Marcação. A sua realização necessita de confirmação de disponibilidade por parte do serviço Educativo do Zoo. Uma vez confirmada e agendada, a não realização 
da mesma obriga o seu pagamento. 
Poderá optar entre duas modalidades:

1. Programa Educativo com Monitor
(2€ por aluno)

Nesta modalidade, o professor e os alunos são acompanhados por um 
monitor durante um período de 30 minutos.

2. Programa Educativo sem Monitor
(1€ por aluno)

Nesta modalidade, o professor recebe os materiais* necessários para a 
realização de um Peddy Papper pelo Zoo. Esta atividade consiste numa prova 
pedestre de orientação para equipas, com um percurso definido, ao qual 
estão associadas perguntas e tarefas correspondentes a diferentes pontos 
no Zoo. Esta dinâmica permite ao aluno adquirir conhecimentos específicos 
dos animais do Zoo, enquanto se diverte em equipa. 

 
*Todo o material disponível para a realização deste programa 
educativo deverá ser levantado e devolvido no Posto de Informações, 
na entrada do Zoo. Durante o Programa Educativo, o material fica 
à responsabilidade do professor. Caso o material seja devolvido 
danificado, será aplicada uma coima de 25€.
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ONDE ALMOÇAR

1. RESTAURANTE DO ZOO
a) Menus escolares

MENU NUGGETS
Nuggets + arroz + chips + água + gelatina

MENU DOURADINHOS
Douradinhos + arroz + chips + água + gelatina

MENU BOLONHESA
Esparguete à bolonhesa + água + gelatina

MENU PICNIC*
Sande de panado + chips + água + maçã
*Os Menus PicNic são levantados no Restaurante do Zoo e o grupo deve 
escolher um lugar agradável para almoçar. 

MENU PROFESSOR
Sopa + prato (bacalhau com natas, esparguete à bolo-
nhesa ou coxinhas de frango com arroz e chips) + água

MENU VEGETARIANO
Quiche de legumes + arroz+ salada + água + salada de 
fruta

O Zoo Santo Inácio disponibiliza várias opções para que o grupo possa almoçar rodeado de natureza e vida selvagem. 

b) Preçário
Creche e Pré-Escolar: 6€

1º e 2º ciclo: 7€

3º ciclo e secundário: 8€ 

Sopa: 0,85€

Professores, auxiliares e acompanhante: 8€

Menu vegetariano: 8€

c) Notas
• Marcação prévia obrigatória com pelo menos 15 dias 
de antecedência;

• Escolha de um Menu por grupo;

• Especificação do número de alunos a almoçar;

• Esta informação tem de constar na Ficha de Marcação.

• No dia da visita deve dirigir-se ao Restaurante, de 
forma a combinar a hora do serviço.
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ONDE ALMOÇAR

2. Parque de Merendas

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

No Parque de Merendas existem cacifos para guardar as lancheiras dos alunos. 
Cada cacifo tem capacidade para cerca de 40 a 50 mochilas. Deve trazer um cadeado 
ou adquirir um no Zoo (Loja do Zoo, Bar do Lago ou outros Bares). Os cacifos estão 
sujeitos a disponibilidade.

Não é permitido reservar mesas ou guarda-sóis, assim como colocar mochilas para 
reservar as mesas. Devem almoçar de acordo com a ordem de chegada e libertar 
as mesas no final da refeição. Se não tiveram mesas disponíveis, podem utilizar os 
jardins do Zoo para almoçar. Aconselhamos, nestas situações, a trazer mantas para 
colocar no chão.

Os almoços são transportados pelos alunos ou pelos professores desde o Parque de 
Estacionamento até ao Parque de Merendas. Aconselhamos mochilas individuais.

O Zoo Santo Inácio disponibiliza várias opções para que o grupo possa almoçar rodeado de natureza e vida selvagem. 

3. Jardins
No caso de trazerem muito material para os almoços, aconselhamos que utilizem os 
jardins exteriores do Zoo (antes da entrada).

Assim, ficam mais próximos do autocarro, facilitando todo o processo de transporte. 
Deverá comunicar ao Vigilante que vai utilizar esses jardins para assim, ter a 
possibilidade de reentrar no Zoo. 

Não é permitida a entrada de Caterings externos no 
Zoo. Caso seja esta a sua opção, os Professores/
Auxiliares terão de transportar/carregar todo o 
almoço (lancheiras, sacos, garrafões de água, 
caixas térmicas, etc.) até ao local do almoço. 
Aconselhamos os Jardins exteriores. 
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Pagamento
• Apenas é aceite um único pagamento por reserva e será emitida apenas uma fatura por grupo marcado.

• Após a emissão da fatura, não é possível alterar ou modificar a mesma.

• Na Ficha de Marcação, têm de constar todos os dados de faturação. Caso contrário, não podem ser aplicados os preços especiais para escolas. 

• Poderá efetuar o pagamento total no dia através de multibanco ou numerário.

• No caso de pagar por Transferência Bancária, com o mínimo de 15 dias de antecedência, terá um desconto de 10% no valor total dos Bilhetes de entrada 
no Zoo. Envie o comprovativo de pagamento, constando no seu descritivo o código de reserva, para escolas@zoosantoinacio.com. O Bilhete eletrónico é 
enviado por email na semana anterior à visita. No dia de visita, basta dirigir-se ao Vigilante e apresentar o Bilhete. Este valor não é reembolsável.



1. Ao fazer o pagamento no dia da visita, o professor responsável tem de se dirigir à Bilheteira, com o código de reserva da marcação. 

2. No caso de fazer pagamento por Transferência Bancária, terá de trazer o Bilhete enviado previamente. 

3. Se reservou Programas Educativos, por favor dirija-se ao Posto de Informações para agendar o horário ou levantar os materiais. 

4. Se tiver uma reserva de almoços, por favor dirija-se ao Restaurante do Zoo, para agendar a hora para almoçar. 

5. De modo a que a visita ao Zoo Santo Inácio corra ainda melhor, 
sugerimos que as escolas venham bem identificadas (alunos e professores 
vestidos de igual), sendo imediata a identificação e reconhecimento do 
grupo. Pedimos ainda que os professores acompanhem os alunos durante 
toda a visita ao Zoo. 

Aproveitamos para lembrar as regras obrigatórias de visita e pedimos que 
as transmitam aos vossos alunos:

• Não alimentar os animais. Estes possuem uma dieta própria e muito 
rigorosa para que se mantenham saudáveis. 

• Nunca, em situação alguma, bater nos vidros por forma a ter uma reação 
do animal. Provocar os animais do Zoo é totalmente proibido. Deixe-os 
exibir os seus comportamentos naturais e usufrua da vida selvagem tão 
perto de si.

•Não ultrapassar as barreiras de proteção. Mantenha a sua segurança e a 
segurança dos animais, não invadindo as suas casas.

Esperamos que 
tenham um dia 

inesquecível no meio 
da natureza e que se 
divirtam muito 
na nossa companhia!

NOTAS
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PORTO

V.N. GAIA

PORTO

V.N. GAIA

VCI

VCI

EN222Gaia

Crestuma
Castelo de Paiva

A1 LISBOA
Espinho / Feira

AVINTES
Castelo de Paiva

Morada

Rua 5 de outubro, 4503
4430-809 Avintes
Gaia - Porto

COMO CHEGAR AO ZOO Santo INÁCIO
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

www.zoosantoinacio.com

Qualquer dúvida que surja, 
por favor, não hesite
em contactar-nos.

Departamento de Educação 
escolas@zoosantoinacio.com

T. 227 878 500 / 518 


