DAY CAMP – INGLÊS 2018
Válido de 2a a 6a feira de fevereiro à junho e de agosto até a primeira semana de
dezembro.
Prezado (a) Educador (a):
O Zooparque montou um programa especial na língua inglesa para atender as
necessidades de sua escola. É importante que conheça nosso Day Camp em
inglês, descrito abaixo, e também escolha um dos roteiros possíveis para sua
visita.
Pacote especial para crianças acima de 6 anos.

PROGRAMA EDUCACIONAL
DAY CAMP – INGLÊS
As crianças serão acompanhadas por nossos educadores que prestarão
informações sobre os animais, seus hábitos, habitat naturais e outras
particularidades. Acesso a todo zoológico, Trilhas Temáticas e ao Mini Zoo. A
escola pode escolher um dos nossos 5 tipos diferentes de Roteiros de Estudos
(detalhes na sequência).
O Day Camp inclui a Hora Animal, uma atividade interativa realizada por um
biólogo, possibilitando maior aproximação, e até mesmo o toque, de alguns
animais, tudo de forma muito segura e divertida. Válido para crianças acima de 6
anos.
Observações: Todo o trabalho desenvolvido pelos nosso educadores e pelo
biólogo serão na língua inglesa.
Período: A visita poder durar o dia todo, variando com as necessidades de cada
escola.
Mínimo 30 pagantes - R$55,00/aluno.
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ROTEIROS DE ESTUDOS
Os alunos têm a oportunidade de visitar o zoológico todo com o conteúdo da
monitoria focado em abordar a temática escolhida pela escola de maneira
ampla, completa e direcionada, uma verdadeira aula ao ar livre que é
adaptada para todas as idades.

Os roteiros são:

Biologia e Ecologia de Aves
Biologia e Ecologia de Mamíferos
Biomas Brasileiros
Conservação das Espécies

Outra opção é o Roteiro Geral: o conteúdo aborda
de maneira simples e breve as temáticas dos
Roteiros de Estudos, voltado para quem deseja
um passeio mais tranquilo e ao mesmo tempo
informativo.
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NOVIDADES
JARDIM SENSORIAL SUSTENTÁVEL
O contato com a natureza é muito importante para o desenvolvimento
humano e, pensando nisso, o Zooparque Itatiba decidiu criar um Jardim
Sensorial Sustentável. As crianças vão adorar conhecer esse novo espaço e
aprender com os diversos tipo de folhas, flores, frutas e substratos.
Este jardim ajuda a estimular os nossos cinco sentidos: visão, olfato, tato,
gustação e audição. E além de tudo isso, ele foi criado de maneira sustentável
e lá as crianças podem começar a aprender mais sobre o consumo consciente.

HORTA ESCOLA

Conheceu nosso novo jardim? Então
visite a nossa Horta Escola!
Neste espaço as crianças aprendem
mais sobre os alimentos da horta e o
pomar, desde a plantação até a hora
de chega à mesa.
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ALIMENTAÇÃO ESPECIAL / ESCOLAS
Mínimo 30 pagantes – Não está disponível para sábados,
domingos e feriados.

CAFÉ DA MANHÃ
HARPIA: leite com chocolate e suco de laranja à vontade, 1 misto frio e uma fruta
da estação. R$ 16,50
ELEFANTE: café, leite com chocolate, pão francês, pão de queijo, presunto e
muçarela, bolo de chocolate, duas frutas da estação, suco de laranja. R$22,00

ALMOÇO
CARDÁPIO: arroz, feijão, nuggets de frango, espaguete ao sugo com molho
caseiro, batata frita, dois tipos de saladas da estação, um sorvetinho e refrigerante
de 2 litros à vontade.
Crianças de 0 a 12 anos: R$ 28,50
Adultos: R$ 31,50
*Se optar por suco natural de laranja: acréscimo R$3,50/pessoa

CARDÁPIO ALMOÇO SAUDÁVEL: arroz, feijão, filé de frango grelhado, espaguete
ao sugo com molho caseiro, purê de batatas, dois tipos de saladas da estação, um
sorvetinho e suco de laranja natural à vontade.
Crianças de 0 a 12 anos: R$ 32,00
Adultos: R$ 35,50
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LANCHE DA TARDE
TUCANO: pão fresquinho de cachorro quente, salsicha ao molho caseiro,
milho, batata palha, uma gelatina e refrigerante de 2 litros à vontade.
ARARA: mini pão de queijo, delicioso bolo de chocolate com cobertura, uma
gelatina e refrigerante de 2 litros à vontade.
Valor por pessoa: R$ 15,30
*Se optar por suco natural de laranja: acréscimo R$3,50/pessoa
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REGULAMENTO

• Necessário o agendamento (ingresso e refeições) por telefone e e-mail.
• Condições de pagamento: 50% do valor antecipado com até 5 dias antes da
data da visita, por depósito bancário (ingressos e refeições) e 50% no dia da
visita (na bilheteria), em dinheiro ou cheque.

CASO QUEIRA OS SERVIÇOS OFERECIDOS COM O MÍNIMO DE VISITANTES,
SERÁ NECESSÁRIO ACERTAR POR 30 PAGANTES.

*Programação e valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

AGENDAMENTO
(11) 4487-8883
(11) 99833-5328
agendamento@zooparque.com.br
Tratar com Ana Paula Cavani.

Para outras informações:
www.zooparque.com.br
facebook.com.br/zooitatiba
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SERVIÇOS ESPECIAIS
FOTO RECORDAÇÃO
Foto Personalizada com Animais- 10x15 = R$ 11,00 (mínimo 30 pagantes).
Incluso: 01 CD com imagens originais e personalizadas dos alunos.
Foto Personalizada com Animais - 15x20= R$ 15,00 (mínimo 20 pagantes).
Incluso: 01 pen drive com imagens originais e personalizadas dos alunos.
Condições de Pagamento: 50 % depósito antecipado e o restante no dia da
visita (dinheiro/cartão).
Funcionamento:
- Finais de Semana e Feriados – Das 9h às 17h
- Segunda a sexta-feira – com agendamento antecipado.
Contato: Rogério (11) 98143-7001 zoofotositatiba@gmail.com

ZOOLOJA
A Zooloja está preparada e ansiosa para atender os alunos da sua escola.
Trabalhamos com inúmeros produtos, para várias idades e com valores
acessíveis. Inclua a Zooloja no passeio da sua escola e os professores ganham
10% de desconto nos produtos e ganham um chaveiro ou imã de geladeira
exclusivo do zoo. Nossos profissionais são preparados para atender crianças.
Funcionamento: diariamente das 9h às 17h.
Contato: 11-94747 0570 / zooloja.artesanatos@gmail.com
Aguardamos sua visita!
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