
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/
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.



Informações gerais:

Por motivos logísticos, só nos é possível assegurar estas atividades 

até 16/06/2023 e de 18/09/2023 a 25/11/2023.

  Esta é uma apresentação, em formato de história, que descreve 

uma aventura por diferentes regiões e contextos naturais em busca 

de um dos elementos mais carismáticos da Floresta Encantada: 

                 A pequena arara-vermelha-e-azul. 

  Envoltas numa atmosfera mágica, as crianças aprenderão 

a identificar diferentes espécies, a conhecer o meio onde vivem, 

do que se alimentam e como as proteger das diversas ameaças.

Pré-esco lar



-Alimentação

-Distribuição

-Comportamento

-Ameaças

Conceitos Chave
-Dar a conhecer o nome, habitat e hábitos 

alimentares de algumas espécies;

Objetivos

-Estimular a capacidade de observação;

-Estimular a curiosidade e o desejo de saber;

-Sensibilizar para a conservação e 

proteção da Natureza.

  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 de educação. 

  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.

Pré-esco lar

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




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

Departamento de Educação

289 560 315

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

 8201-864 Albufeira

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

