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INFORMAÇÕES ÚTEIS
> Atividades, em sistema não residencial, para crianças entre os 6 e os 13 anos.
> Mínimo de 10 e máximo de 30 participantes.
> Valor Individual Diário: 21€ (Inclui: acompanhamento de monitores, refeições - almoço e lanche da tarde, seguros, atividades e material).
> Horário das Atividades: Entrada: a partir das 08h30 | Saída: 18h30.*
> No ato de inscrição, o participante deverá apresentar os seguintes documentos: Boletim de Inscrição / B.I ou cartão cidadão/ fotocópia do cartão de utente da segurança social e do boletim de vacinas (em dia). 
Data limite da inscrição: 1 semana antes da realização.
> Alimentação e Vestuário: São fornecidas, pelo Zoo Santo Inácio, duas refeições diárias: almoço e lanche. Os participantes poderão trazer, diariamente, uma pequena refeição (de fácil digestão) para o meio da manhã. 
Relativamente ao vestuário, sugerimos que todos os participantes tragam prática e calçado confortável, chapéu, impermeável e muda de roupa. 
> Condições de admissão: A admissão dos participantes está condicionada ao número de vagas existentes, sendo que a lotação mínima para realização do Campo de Férias é de 10 participantes.
> Cancelamento: Qualquer cancelamento, por parte do participante, deverá ser efetuado até três dias úteis antes da data do início do programa. 
> Por motivos de ordem técnica, operacional, meteorológica, de bem-estar animal ou outra razão, poderão ocorrer alterações no cronograma previsto. 

*Os participantes poderão dar entrada mais cedo ou mais tarde do que o referido horário, mediante aviso prévio.

15 dE aBrIl

 8h30 Boas vindas
 9h00 Quem é Quem
 10h00 Explorar o Zoo 
 11h30 Alimentar os Pinguins 
 12h00 Almoço
 13h00 Prendas para os Lémures
 14h00 Na casa dos Lémures
 15h00 Clínica veterinária
 17h00 Zoolimpíadas 
 18h30 Despedida

SEG

17 dE aBrIl

 8h30 Boas vindas
 9h30 Atelier Artes Plásticas
 10h30 Na casa dos Rinocerontes 
 11h30 Veloz como uma Chita 
 12h00 Almoço Picnic
 13h15 O que comem as Lontras?
 15h00 Caça ao Ovo
 16h30 Super Heróis de muitas patas
 17h30 Reciclar é o que está a dar 
 18h30 Despedida

qua

16 dE aBrIl

 8h30 Boas vindas
 9h30 Enriquecimento Ambiental na Quintinha
 10h00 Encontro com o Tratador dos Leões 
 11h00 Alimentação dos Morcegos 
 12h00 Almoço
 13h00 Mãos na Terra
 14h00 Pequenos Tratadores
 15h30 Águias - Voos rasantes
 16h30 Animais à Lupa
 17h30 Coelhos às Tocas 
 18h30 Despedida

ter

18 dE aBrIl

 8h30 Boas vindas
 9h30 Pequeno Almoço dos Hipopótamos
 10h30 Aventura na Selva 
 11h15 Do Zoo para a Escola 
 12h00 Almoço
 13h15 Alimentação das Capivaras
 14h00 Encontro com o Tratador dos Reptéis
 16h30 Vida Selvagem
 17h30 Festa mais divertida da Selva
 18h30 Despedida

qui
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A 18 De AbRiL

CaMpOs
De FÉRiAs

Da PÁScOa

PÁScOa nO ZoO:
PaRa MiNi AvEnTuReIrOs!
De 15 A 18 De AbRiL

No Zoo a Páscoa é mais selvagem: é divertida, é saudável, é arrepiante!
Há leões, girafas, reptéis, animais noturnos e muito espaço verde.
Se és um mini aventureiro vem e traz vontade de brincar e aprender!


