
A Nossa Missão

   Marcar o universo da Educação Ambiental em Portugal, contribuindo para 

o incremento, qualitativo e quantitativo, da consciência ambiental, através 

de uma forte mensagem educacional. 

   Ser um veículo de mudança de consciências e atitudes, consistentes com 

as novas realidades ambientais do planeta, tendo sempre presente que 

a Natureza é o espelho da Humanidade.

   Estimados professores,

   Com o chegar de mais um ano letivo, novos desafios pedagógicos 

colocam-se diariamente. Com o intuito de promover uma forte e duradoura 

ligação emotiva ao ambiente em todos os nossos visitantes, com especial 

destaque para os grupos escolares que nos visitam, o Departamento de Educação 

coloca à vossa disposição um conjunto de programas especificamente 

idealizados para complementar o currículo escolar e adaptados aos diferentes 

escalões etários. Todos estes programas podem ser adaptados aos objetivos 

curriculares, mediante contacto prévio com  o Departamento de Educação.

   Para além de toda a magia e diversão associada à visita ao Zoomarine, 

desafiamo-vos a todos a celebrar a vida e a natureza, através de novos desafios 

e ofertas exclusivas 

Votos de um excelente ano letivo.

A equipa do Departamento de Educação.

http://www.zoomarine.pt/


Programas Educacionais

Formatos Pedagógicos

-Apresentações didáticas e Visitas Guiadas

As Apresentações didáticas são realizadas no parque (nos estádios ou junto 

às áreas zoológicas) e são conduzidas pela equipa educativa, com recurso 

a equipamento de amplificação sonora, sempre que necessário. 

Contam ainda com a presença de alguns exemplares zoológicos e respetivos 

profissionais de maneio (treinadores, biólogos, veterinários e afins). Em função 

de cada programa, a equipa educativa recorre a material de apoio pedagógico, 

para melhor explanação e integração dos conteúdos.

-Sessões educacionais

As Sessões educacionais são realizadas em duas componentes, uma teórica 

e outra composta por uma visita à(s) área(s) zoológica(s) destacada(s) durante 

a sessão teórica, e são conduzidas pela equipa educativa. 

Todos estes programas são elaborados e implementados em função de cinco 

conceitos chave, i.e., morfologia, distribuição, alimentação, reprodução das 

espécies estudadas e conservação daquelas e respetivos ecossistemas.

O Departamento de Educação dispõe de uma equipa de educadores 

disponíveis para o ajudar no cumprimento dos seus objetivos pedagógicos. 

Consoante o escalão etário do seu grupo escolar, consulte os nossos 

programas, disponíveis gratuitamente mediante reserva prévia e contacte-nos.

Caso seja do seu interesse, podemos ajustar conteúdos dos programas para 

melhor cumprir os seus objectivos curriculares.



1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico

  Todas as atividad
es educacionais

 são gratuitas, m
ediante aquisição 

do bilhete de en
trada, e deverã

o ser marcadas com o departamento 

educacional com a devida antecedência.

A participação d
os espécimes e treinadore

s está condicio
nada a 

fatores de ope
racionalidade z

oológica, alheios
 ao departamento 

educacional. 

  Na impossibilidade de concretização do programa, seja por 

questões de natureza técnica, zoológica, climática ou outra, o 

Zoomarine reserva-se o direito de
 alterar a hora da sessão.

Por motivos logísticos, só nos é possível assegurar 

estas atividades até 10 de junho de 2016.
A Família dos Roazes

Formato pedagógico - Apresentação Didática 

Conceitos chave

  Entre o azul profundo dos oceanos e o azul celeste do céu, 

este é um convite para conhecer a biologia e ecologia daquela 

que é, talvez, a espécie marinha mais emblemática: o golfinho-roaz. 

  Uma oportunidade para aprender um pouco mais sobre o 

seu modo de vida e a importância da preservação do 

ecossistema marinho.

-Características gerais dos mamíferos marinhos; 

-Biologia e ecologia do grupo dos cetáceos; 

-Ameaças à conservação da Natureza.

-Identificar e classificar alguns mamíferos 

marinhos, em particular cetáceos; 

-Dar a conhecer o nome, habitat, biologia e 

ecologia do golfinho-roaz; 

-Reconhecer a importância dos espaços 

zoológicos; 

-Sensibilizar para a conservação e proteção 

da Natureza. 

Objetivos

http://www.zoomarine.pt/pt/visita-escolar/visita-escolar-precos


1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico

  Todas as atividad
es educacionais

 são gratuitas, m
ediante aquisição 

do bilhete de en
trada, e deverã

o ser marcadas com o departamento 

educacional com a devida antecedência.

A participação d
os espécimes e treinadore

s está condicio
nada a 

fatores de ope
racionalidade z

oológica, alheios
 ao departamento 

educacional. 

  Na impossibilidade de concretização do programa, seja por 

questões de natureza técnica, zoológica, climática ou outra, o 

Zoomarine reserva-se o direito de
 alterar a hora da sessão.

Por motivos logísticos, só nos é possível assegurar 

estas atividades até 10 de junho de 2016.
Os Lobos do Mar

Formato pedagógico - Apresentação Didática 

Conceitos chave

    Uma oportunidade para aprender acerca de um grupo 

especial, onde se incluem os lobos do mar... Uma abordagem 

pedagógica informal ao modo de vida do grande grupo 

dos pinípedes 

- focas, leões marinhos, otárias e morsas - mamíferos 

marinhos que dividem o seu tempo entre o meio aquático 

e terrestre.

-Características gerais dos mamíferos marinhos; 

-Biologia e ecologia do grupo dos pinípedes; 

-Ameaças à conservação da Natureza. 

-Identificar e classificar alguns mamíferos 

marinhos, em particular pinípedes; 

-Dar a conhecer o nome, habitat, biologia 

e ecologia de algumas espécies de 

pinípedes; 

-Reconhecer a importância dos espaços 

zoológicos; 

-Sensibilizar para a conservação e proteção 

da Natureza.

Objetivos

http://www.zoomarine.pt/pt/visita-escolar/visita-escolar-precos


1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico

  Todas as atividad
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ediante aquisição 

do bilhete de en
trada, e deverã

o ser marcadas com o departamento 

educacional com a devida antecedência.

A participação d
os espécimes e treinadore
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nada a 
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educacional. 

  Na impossibilidade de concretização do programa, seja por 

questões de natureza técnica, zoológica, climática ou outra, o 

Zoomarine reserva-se o direito de
 alterar a hora da sessão.

Por motivos logísticos, só nos é possível assegurar 

estas atividades até 10 de junho de 2016.

O Sétimo Sentido

Formato pedagógico - Apresentação Didática 

Conceitos chave

    Será intuição ou algo mais reveste de interesse a biologia e 

ecologia do carismático grupo dos tubarões e raias? 

Adaptados à vida aquática, este grupo de cerca de um milhar 

de espécies destaca-se pelo seu esqueleto de cartilagem 

e pelos seus sentidos acrescidos. 

Este é um convite a conhecer quais!

-Características gerais dos peixes (ósseos e cartilagíneos);

-Biologia e ecologia do grupo dos peixes cartilagíneos 

(tubarões e raias); 

-Ameaças à conservação da Natureza.

Limitações

Atividade limitada a um máximo de 25 participantes. 

-Identificar e classificar alguns ecossiste-

mas aquáticos; 

-Reconhecer a importância dos espaços 

zoológicos; 

-Sensibilizar para a conservação e proteção 

da Natureza.

Objetivos



1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico

  Todas as atividad
es educacionais

 são gratuitas, m
ediante aquisição 

do bilhete de en
trada, e deverã

o ser marcadas com o departamento 

educacional com a devida antecedência.

A participação d
os espécimes e treinadore

s está condicio
nada a 

fatores de ope
racionalidade z

oológica, alheios
 ao departamento 

educacional. 

  Na impossibilidade de concretização do programa, seja por 

questões de natureza técnica, zoológica, climática ou outra, o 

Zoomarine reserva-se o direito de
 alterar a hora da sessão.

Por motivos logísticos, só nos é possível assegurar 

estas atividades até 10 de junho de 2016.

Da Gota ao Oceano

Formato pedagógico - Visita Guiada

Conceitos chave

    Das águas frias da nascente às cálidas águas tropicais, este 

é um programa integralmente dedicado ao ciclo da água. 

Uma visita guiada ao aquário, onde as diferentes características 

e adaptações dos seus habitantes reafirmam e reforçam

 a importância ecológica global desta componente essencial 

à vida.

-Características gerais do grupo dos peixes;

-Importância ecológica dos ecossistemas aquáticos para 

o equilíbrio global;

-Biodiversidade nos rios e mares;

-Ameaças à conservação da Natureza. 

Limitações

Atividade limitada a um máximo de 25 participantes. 

-Reconhecer as diferentes etapas do ciclo da água;

-Identificar e classificar alguns ecossistemas aquáticos;

-Observar diferentes tipos de espécies consoante 

os ecossistemas em questão;

-Realçar a importância ecológica da heterogeneidade 

aquática presente no planeta;

-Distinguir entre peixes ósseos e cartilagíneos;

-Reconhecer a importância dos espaços zoológicos;

-Sensibilizar para a conservação e proteção da 

Natureza.

Objetivos



1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico

  Todas as atividad
es educacionais

 são gratuitas, m
ediante aquisição 

do bilhete de en
trada, e deverã

o ser marcadas com o departamento 

educacional com a devida antecedência.

A participação d
os espécimes e treinadore

s está condicio
nada a 

fatores de ope
racionalidade z

oológica, alheios
 ao departamento 

educacional. 

  Na impossibilidade de concretização do programa, seja por 

questões de natureza técnica, zoológica, climática ou outra, o 

Zoomarine reserva-se o direito de
 alterar a hora da sessão.

Por motivos logísticos, só nos é possível assegurar 

estas atividades até 10 de junho de 2016.-Observar diferentes tipos de alimentação;

-Identificar diferentes espécimes e algumas das 

suas características;

-Comparar homologias e analogias em 

diferentes espécies;

-Observar diferentes comportamentos e 

adaptações aquando da sua alimentação;

-Reconhecer a importância dos espaços zoológicos;

-Sensibilizar para a conservação e proteção da 

Natureza.

Objetivos
O Prato do Dia

Formato pedagógico - Visita Guiada

Conceitos chave

    Numa visita guiada às diferentes áreas zoológicas, este 

programa possibilita uma abordagem personalizada e 

aprofundada aos diversos hábitos alimentares de peixes, 

répteis, aves e mamíferos marinhos, sempre com um especial 

destaque para a necessidade de conservação das espécies, 

assim como dos seus habitats e ecossistemas.

-Características gerais das aves, répteis, peixes e mamíferos 

marinhos; 

-Características adaptativas relativamente a diferentes 

regimes alimentares; 

 -Importância ecológica dos grupos abordados; 

 -Ameaças à conservação da Natureza. 

Limitações

Atividade limitada a um máximo de 25 participantes. 



1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico

  Todas as atividad
es educacionais

 são gratuitas, m
ediante aquisição 

do bilhete de en
trada, e deverã

o ser marcadas com o departamento 

educacional com a devida antecedência.

A participação d
os espécimes e treinadore

s está condicio
nada a 

fatores de ope
racionalidade z

oológica, alheios
 ao departamento 

educacional. 

  Na impossibilidade de concretização do programa, seja por 

questões de natureza técnica, zoológica, climática ou outra, o 

Zoomarine reserva-se o direito de
 alterar a hora da sessão.

Por motivos logísticos, só nos é possível assegurar 

estas atividades até 10 de junho de 2016.

Em Movimento

Formato pedagógico - Visita Guiada

Conceitos chave

  Por terra, na água ou pelo ar, o movimento é uma constante 

no dia a dia das espécies, seja na procura de alimento, na 

reprodução ou, simplesmente, evitando os seus predadores. 

Numa nova visita guiada especialmente idealizada, esta é a 

oportunidade para aprender acerca das diferentes formas de 

locomoção de algumas das espécies presentes no Zoomarine.

-Características gerais das aves, répteis, peixes e mamíferos 

marinhos; 

-Características adaptativas para diferentes mobilidades; 

-Importância ecológica dos grupos abordados; 

-Ameaças à conservação da Natureza. 

Limitações

Atividade limitada a um máximo de 25 participantes. 

-Observar diferentes tipos de locomoção;

-Identificar diferentes espécimes e algumas das 

suas características;

-Comparar homologias e analogias em 

diferentes espécies;

-Observar diferentes comportamentos e 

adaptações;

-Reconhecer a importância dos espaços zoológicos;

-Sensibilizar para a conservação e proteção da 

Natureza.

Objetivos
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  Na impossibilidade de concretização do programa, seja por 

questões de natureza técnica, zoológica, climática ou outra, o 

Zoomarine reserva-se o direito de
 alterar a hora da sessão.

Por motivos logísticos, só nos é possível assegurar 

estas atividades até 10 de junho de 2016.-Identificar e classificar dois grupos de 

aves: rapinas e tropicais; 

-Dar a conhecer o nome, habitat, biologia e 

ecologia de algumas espécies de aves; 

-Reconhecer a importância dos espaços 

zoológicos; 

-Sensibilizar para a conservação e proteção 

da Natureza. 

Objetivos
Bicos e Garras

Formato pedagógico - Apresentação Didática 

Conceitos chave

   Do colorido das aves tropicais à magia das aves de rapina, 

um educador apresenta as principais características e 

diferenças entre estes dois grupos, bem como as ameaças 

que enfrentam atualmente. Uma oportunidade para melhor 

conhecer estes seres únicos que connosco partilham o 

planeta e que são fundamentais para o seu equilíbrio.

-Biologia e ecologia do grupo das aves tropicais e rapinas; 

-Importância ecológica das aves tropicais e rapinas; 

 -Ameaças à conservação da Natureza.



1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico

Informações Gerais

  Todas as atividades educacionais são gratuitas, mediante aquisição 

do bilhete de entrada, e deverão ser marcadas com o departamento 

educacional com a devida antecedência.

A participação dos espécimes e treinadores está condicionada a 

fatores de operacionalidade zoológica, alheios ao departamento 

educacional. 

  Na impossibilidade de concretização do programa, seja por 

questões de natureza técnica, zoológica, climática ou outra, o 

Zoomarine reserva-se o direito de alterar a hora da sessão.

Por motivos logísticos, só nos é possível assegurar 

estas atividades até 16/06/2023 e de 18/09/2023 

a 25/11/2023.



O EDUCar é um projeto de sensibilização ambiental de 

visita às escolas do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico. 

Os temas disponíveis encontram-se relacionados com os 

conteúdos programáticos dos diferentes anos letivos, 

tendo como mensagem final a conservação da natureza 

e respeito pela vida animal.   

ESCOLHA A SESSÃO QUE MAIS SE ADEQUA A SI!

- “Digo-te como sou” - a biodiversidade e as adaptações 

dos seres vivos ao meio onde vivem - 5º ano.

- “Diferentes, mas iguais” – Os curiosos 

processos vitais comuns aos seres vivos - 6º ano.

- “Era uma vez…” - A transformação do planeta e a 

história contada nos fósseis - 7º ano.

- “Planeta Azul…” - A importância da água na 

manutenção da vida e gestão sustentável dos recursos 

hídricos para o equilíbrio dos ecossistemas - 8º ano.

- “Histórias para Contar” - Ameaças à vida selvagem 

e histórias de sucesso no Centro de Reabilitação do 

Zoomarine - 9º ano.

Este projeto decorre entre janeiro e maio e 

está sujeito a disponibilidade.

AH, JÁ AGORA...

Dedicamos um dia inteiro a cada escola 

e cada sessão tem a duração de 45 minutos. 

A participação neste projeto é GRATUITA!

Às escolas, apenas pedimos interesse 

e disponibilidade. 

Tudo o resto é por nossa conta!

Mais informações em: 

https://educar.zoomarine.pt



Se planeia uma visita de estudos inesquecível, 

não procure mais! Vão ser dois dias de 

diversão e uma noite de aventura 

à descoberta de algumas curiosidades 

sobre os animais!

A partir das 18:00, e até à manhã seguinte, 

o grupo estará acompanhado por membros 

do departamento de educação, que 

preparam algumas surpresas e atividades 

no parque, completamente vazio, onde 

apenas se ouvem os sons da natureza!

Com a alvorada ao som dos leões marinhos, 

este é o programa que os seus alunos jamais 

esquecerão! 

Este programa está limitado 

a 30 participantes e decorre entre 

5 de maio e 25 de junho de 2022, 

em datas a combinar.

Mais informações em 

https://www.zoomarine.pt/pt/

educacao/vida-secreta-zoo





Mater ia l  Educac iona l

O Departamento de Educação do Zoomarine disponibiliza, 

gratuitamente, material pedagógico adequado aos escalões 

etários de cada grupo para que, de regresso à escola, 

possam completar a aventura que é descobrir a Natureza.



Contactos

Para informação de preços e reservas 
de grupos escolares

reservas-escolas@zoomarine.pt

                        
Informações sobre os nossos programas educacionais

educacao@zoomarine.pt

Informação sobre o EDUCar

educar@zoomarine.pt

Departamento de Educação

289 560 315

Zoomarine, E.N. 125, km 65, Guia 

 8201-864 Albufeira

http://www.zoomarine.pt/

