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A maior e mais verde sala de aula está no Zoo Santo Inácio!



Conhece o Zoo Santo Inácio?
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 sensibilização para a proteção da vida selvagem e o bem-estar dos animais são a prin-
cipal preocupação do Zoo Santo Inácio. Assim, todos os animais acolhidos pelo Zoo, vivem 
em ambientes de acordo com a sua origem, proporcionando-lhes as melhores condições, 
para que vivam saudáveis e manifestem comportamentos genuínos. 
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.

Saiba mais em www.zoosantoinacio.com

800 animais
de 260 espécies
de 5 continentes
Estufa tropical

Reptilário
Reino dos macacos
Quinta pedagógica

Casa dos Animais Noturnos 
Savana Africana
Túnel dos Leões

 

NÃO HÁ DUAS 
SEM TRÊS!
Chegaram duas 

girafas à savana.



Mais próximos da natureza,
mais saudáveis, mais sábios.
Anualmente o Zoo recebe milhares de alunos e professores que, com ele, 
partilham o amor pela Natureza e pela Biodiversidade. A observação direta 
de 260 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 ambien-
tal e maior sensibilidade para a Conservação das Espécies e Preservação 
do Ambiente. 
Os Programas Educativos do Zoo são o complemento natural à visita, abor-
dando especificamente as temáticas das metas curriculares definidas para 
cada ciclo de ensino.



Na Casa dos Animais Noturnos vivem os animais que têm um comporta-
mento ativo durante a noite e que descansam durante o dia.
Assim, com esta grande Novidade, o Zoo Santo Inácio dá a conhecer aos 
visitantes estes animais incríveis, pertencentes a várias classes do Reino 
animal como peixes, mamíferos, invertebrados e répteis.
Morcego da fruta, petauro do açúcar, gecko cilicado, lagarto cauda de 
macaco, escorpião asiático, ratazana doméstica e barata americana são 
alguns dos animais que podem ser vistos neste local. Entre e descubra 
algumas das criaturas mais fascinantes do Mundo animal!

NOVIDADE 

2017

Sabia que...

Quando em perigo, o Tatu de pelo comprido cava um buraco e enterra-se 
rapidamente ou, quando não pode escavar, enrola-se formando uma 
espécie de bola, de modo a ficar apenas com a armadura exposta?

 
Durante o dia, os Lagartos cauda de macaco encontram-se suspensos 

em ramos, ou escondidos em buracos nos troncos das árvores?



VISITA LIVRE

Esta visita não é acompanhada por monitores.  
Os professores coordenam livremente o tempo da 
visita.

ZOO LÓGICO
Um divertido quiz, adaptado a cada ciclo

de ensino, para preencher ao longo da visita.
Uma forma diferente de registar

e recordar um dia no Zoo!

VISITA LIVRE + PROGRAMA EDUCATIVO 

A pensar nas diferentes necessidades pedagógicas, o 
Zoo Santo Inácio criou diferentes Programas Educati-
vos complementares, mediante marcação e com valor 
acrescido ao bilhete do Zoo.
Nesta modalidade, o professor e alunos são acom-
panhados pela equipa do Zoo por um período de 30 
minutos, sendo o restante tempo de visita livre.

Visitas escolares

Por motivos relacionados com o bem-estar animal, condições climatéricas, de ordem 
técnica ou outras, poderá ser suspensa qualquer das atrações diárias ou alterados os 
seus horários, sem aviso prévio.

Um bilhete, muita diversão!

No bilhete do Zoo Santo Inácio estão incluídas todas 
as atividades diárias, como as divertidas e pedagógi-
cas Demonstrações de Comportamento Natural dos 
animais e ainda os locais a não perder como o Repti-
lário; a Estufa Tropical; a Casa dos Animais Noturnos; 
o Reino dos Macacos; o Túnel dos Leões Asiáticos; a 
Savana Africana e muito mais!

Alimentação dos leões asiáticos - 10h30, 17h00 (verão)

Alimentação dos pinguins - 11h00, 15h45

Demonstração de aves de rapina - 11h30, 16h00

Alimentação das lontras - 13h15

Demonstração de répteis - 14h00

Demonstração vida selvagem - 15h00

Alimentação dos lémures - 16h30 (inverno) 

 18h00 (verão)

Duração: 30 min

 15 a 25 alunos

Preço: acresce 1€ ao preço do bilhete

Marcação prévia obrigatória

e sujeita a disponibilidade

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.

Marcações: 
escolas@zoosantoinacio.com

GRÁTIS



OS ANIMAIS DA SELVA

No mundo dos animais da selva há muito para aprender:
O que come o leão? De que cor é o rinoceronte? 
Como anda o camelo? 
Nesta atividade, os alunos irão aprender, de forma 
divertida, a identificar as diferentes características 
físicas de alguns animais bem como os seus modos 
de vida. Vão adorar tocar e observar exemplares de 
penas, pêlos e ovos e associá-los aos vários animais 
da selva, que vão estar ali tão perto!

OS ANIMAIS DA QUINTINHA

Dar milho às galinhas ou legumes aos porcos são 
apenas algumas das atividades diárias da vida no 
campo! Na Quintinha Pedagógica do Zoo, os alu-
nos vão transformar-se em pequenos tratadores 
e aprender, de forma divertida, de que se alimen-
tam e como vivem os animais domésticos como a 
cabra, a vaca, o pónei ou o coelho.

Metas Curriculares:

Aprender as características físicas dos animais
(locomoção, revestimento, reprodução)

Duração: 30 min | 15 a 25 alunos | Preço por pessoa: acresce 1€ ao preço do bilhete | Marcação prévia obrigatória e sujeita a disponibilidade

Programas Educativos

Creche 
e Pré-Escolar



PEQUENOS TRATADORES

Recriar a rotina diária de um tratador é o objetivo 
deste programa.  
Alimentar e tocar nos diferentes animais da Quintinha 
Pedagógica, aprender a distinguir animais domésti-
cos de selvagens, descobrir a variedade de habitats, 
alimentação e formas de reprodução dos animais da 
quinta, sempre num contacto muito próximo com os 
animais. No final, os alunos terão ainda oportunidade 
de participar na ordenha da nossa vaca Clotilde!

OS VÔOS DO INÁCIO

O Inácio é uma arara super-curiosa! Ao acompa-
nhar os vôos do Inácio pelo Zoo, os alunos vão 
conhecer bem de perto animais de várias partes 
do mundo, com características e modos de vida 
extraordinários! Como se movem? O que comem? 
Onde vivem? Nesta visita, quem ensina são os 
animais da selva!

Metas Curriculares:

Reconhecer cuidados a ter com os animais, 
identificar as cores, os sons e os cheiros  

dos animais.
Distinguir animais domésticos de selvagens,

os ambientes onde vivem
e as suas características externas.

Duração: 30 min | 15 a 25 alunos | Preço por pessoa: acresce 1€ ao preço do bilhete | Marcação prévia obrigatória e sujeita a disponibilidade

Programas Educativos

1o Ciclo
1o a 2o ano



SUPER-HERÓIS DE MUITAS PATAS!

Numa incrível viagem ao mundo dos Invertebrados, 
os alunos vão aprender o papel destes pequenos 
seres nos ecossistemas, as suas adaptações 
morfológicas e como se reproduzem e alimentam. 
Pequenos mas com verdadeiros “super-poderes”, 
são a maior classe do reino animal e têm muitas 
histórias para contar!

Metas Curriculares:

Conhecer as cadeias alimentares,  
as características externas

e o modo de vida dos animais.

AVENTURA NA SELVA

Através de um divertido jogo onde o trabalho em 
equipa é essencial, os alunos irão aprender a 
reconhecer características de alguns animais, 
como o revestimento, a locomoção, a reprodução e 
a alimentação. Terão ainda oportunidade de obser-
var e tocar em vários exemplares de penas, ovos, 
hastes e ossos, numa experiência multi-sensorial 
de descoberta dos animais da selva.

Duração: 30 min | 15 a 25 alunos | Preço por pessoa: acresce 1€ ao preço do bilhete | Marcação prévia obrigatória e sujeita a disponibilidade

Programas Educativos

1o Ciclo
3o a 4o ano



ANIMAIS À LUPA

O Centro Pedagógico do Zoo Santo Inácio está repleto 
de matéria natural para explorar. De Lupa na mão  
e através de divertidas experiências, os alunos vão 
abordar diversos temas como o Revestimento, a Loco-
moção, a Alimentação e as interessantes caracterís-
ticas dos animais, tendo em conta os habitats onde 
vivem. Uma visita detalhada pelo reino animal.

Programas Educativos

2o Ciclo
5o e 6o ano

O MUNDO DOS INSETOS

Conhecer bem de perto a maior classe de animais 
do mundo é o desafio desta visita. Reconhecer o 
seu papel nos ecossistemas, as adaptações mor-
fológicas, as características internas e externas, 
como se reproduzem e alimentam são alguns dos 
temas que os alunos irão abordar nesta extraordi-
nária viagem pelo mundo dos invertebrados.

Metas Curriculares:

Conhecer a diversidade dos seres vivos
e as suas interações com o meio

Duração: 30 min | 15 a 25 alunos | Preço por pessoa: acresce 1€ ao preço do bilhete | Marcação prévia obrigatória e sujeita a disponibilidade



Programas Educativos

3o Ciclo e secundário
7o a 12o ano

Metas Curriculares:

Debater sobre a sustentabilidade da vida  
na Terra e os fatores abióticos e bióticoas 

 nos ecossistemas

PRESERVAÇÃO DA NATUREZA

Inspirar os alunos a agirem, no seu dia-a-dia, em 
prol da Conservação das espécies e dos seus ha-
bitats é o grande objetivo deste programa. Temas 
como a biodiversidade e a conservação das espécies 
serão explorados ao longo da visita, convidando os 
alunos a aprender e refletir sobre os fatores abióti-
cos e bióticos que afetam as espécies.

PROFESSOR, TENHO UM ZOO!

Um desafio de muita responsabilidade vai ser lan-
çado aos alunos: um diretor de um zoo vai receber 
uma nova espécie e os alunos vão ter de ajudar a 
descobrir qual é a que melhor se adapta! Tendo 
como suporte a matemática, a geografia e a biolo-
gia, os alunos vão ter de determinar áreas, viajar 
pelo mapa-mundo, explorar os ecossistemas, 
conhecer em detalhe necessidades e característi-
cas dos vários animais e concluir acerca do modo 
como as diferentes variáveis do meio influenciam 
os ecossistemas, resolvendo assim o desafio. 
Quem estará preparado para esta missão?

Duração: 30 min | 15 a 25 alunos | Preço por pessoas: acresce 1€ ao preço do bilhete | Marcação prévia obrigatória e sujeita a disponibilidade



Preçário

Visita Livre

Creche e Pré-Escolar - 4,70€/aluno
1º e 2º ciclo - 6,80€/aluno
3º ciclo e secundário - 7,90€/aluno
Adulto acompanhante - 9,50€
Professores/auxiliares de educação – 6,00€
1 entrada grátis por cada 10 alunos pagantes

Programas educativos

Preço do bilhete de visita livre + 1€ por aluno por 
programa

Marcações

As marcações devem ser feitas preferencialmente 
por telefone ou e-mail.

Contactos: 
T 227 878 500 | 935 474 200
escolas@zoosantoinacio.com

Programar
a visita

1. Contacte-nos para planear a visita do seu grupo, 
de acordo com a modalidade que selecionou.

2. Se marcou um programa educativo, saiba que a 
tolerância máxima de atraso é de 15 minutos.

3. Traga a confirmação da sua reserva no dia da 
visita.

4. Temos estacionamento gratuito para autocarros 
escolares. À chegada, peça ao motorista que 
estacione e aguarde enquanto o responsável efetua 
o pagamento do grupo na Bilheteira.

5. Se marcou almoço, dirija-se ao restaurante do 
Zoo e, antes da visita, combine a hora do serviço.

6. O pagamento é único por grupo.



Restaurante do Zoo

Menus:
1. Nuggets de frango com arroz e batatas chips + água + gelatina
2. Douradinhos com arroz e batatas chips + água + mousse de chocolate
3. Almôndegas com arroz + água + gelatina

Menus escolares - 4,90€
Menus Adulto - 7,90€
Sopa – 0,75€

Picnic no Parque de Merendas

Menus:
4. Sande panado mini, pacote batatas fritas, água 35 cl, maçã - 4,90€ (aluno)
5. Sande panado, pacote batatas fritas, água 50 cl, maçã - 5,90€ (professor)

Os menus Picnic são levantados pelo grupo no restaurante do Zoo.

No Parque de Merendas, as mesas e guarda-sóis não estão sujeitas a marcação ou 
reserva, devendo ser respeitada a ordem de chegada.

Almoçar
no Zoo

Todos os preços são por pessoa. Qualquer das opções exige marcação prévia. 1 menu por escola. 

Se trouxer almoço, saiba que temos serviço de transporte de lancheiras e cacifos. Informe-se sobre este serviço quando fizer a marcação.



PORTO

V.N. GAIA

VCI

VCI

EN222Gaia

Crestuma
Castelo de Paiva

A1 LISBOA
Espinho/Feira

AVINTES
Castelo de Paiva

Contactos 

Ponte do Freixo > Saída Castelo de Paiva

Rua 5 de outubro, 4503
4430-809 Avintes
Gaia · Porto
T +351 227 878 500 | +351 935 474 200

escolas@zoosantoinacio.com
www.zoosantoinacio.com 
www.facebook.com/zoosantoinacio


