2019

VAI SER
O BICHO

Aula ao ar livre é uma coisa.
E aula ao ar livre no
Zooparque, é muito melhor!
Agendamento 2019!

AGENDAMENTO ESCOLAS 2019
É comprovado que aulas ao ar livre potencializam o aprendizado.
Atividades podem reconectar a criança com a natureza, desenvolvendo
uma ideia de sustentabilidade mais profunda e duradoura.
O Núcleo de Educação Ambiental do Zooparque oferece roteiros
adaptados por ciclos pedagógicos, da educação infantil ao ensino
médio, e está cheio de novidades para 2019, confira!

Informações gerais:
Pacotes válidos para agendamentos de
segunda a sexta-feira, entre os meses de fevereiro e junho
de 2019.
Horário de funcionamento: Das 9h às 17h
Professor: A cada 10 alunos pagantes, ganha-se uma cortesia

PROGRAMAS EDUCACIONAIS
Pacote 1: INGRESSO AO ZOOPARQUE
(visita simples)
Acesso a todo zoológico, trilhas temáticas, mini zoo, horta escola e
jardim sensorial sustentável.
Período: livre das 9h às 17h.
*Obrigatório o acompanhamento dos professores por toda trilha.
O Zooparque disponibiliza 1 guia para orientações gerais.
Não há participação mínima ou máxima de alunos.
Investimento por aluno/ingresso - R$25,00
Pacote 2: MONITORIA + INGRESSO
Acesso a todo zoológico, trilhas temáticas, mini zoo, horta escola e
jardim sensorial sustentável.
As crianças serão acompanhadas pelos nossos educadores durante
toda a trilha, dando informações sobre os animais, seus hábitos,
habitat natural e outras particularidades.
Oferecemos 5 opções diferentes de Roteiros de Estudos, escolha
um de sua preferência.
Período: manhã ou tarde (4 horas de monitoria).
Número Mínimo de pagantes: 30
Investimento por aluno/ingresso - R$35,00
Pacote 3: HORA ANIMAL + INGRESSO
Acesso a todo zoológico, trilhas temáticas, mini zoo, horta escola e
jardim sensorial sustentável.
Hora Animal: Atividade interativa realizada por um biólogo,
possibilitando maior aproximação ou até mesmo o toque de alguns
animais, tudo de forma muito segura e divertida.
Para crianças acima de 6 anos.
Período: Horário é definido pelo parque no dia da visita, conforme
disponibilidade, podendo ser pela manhã ou no período da tarde.
Número Mínimo de pagantes: 30
Investimento por aluno/ingresso - R$35,00

Pacote 4: DAY-CAMP
Acesso a todo zoológico, trilhas temáticas, mini zoo, horta escola e
jardim sensorial sustentável.
Hora Animal: Atividade interativa realizada por um biólogo,
possibilitando maior aproximação ou até mesmo o toque de alguns
animais, tudo de forma muito segura e divertida.
As crianças serão acompanhadas por nossos educadores que
prestarão informações sobre os animais, seus hábitos, habitat natural
e outras particularidades.
Oferecemos 5 opções diferentes de Roteiros de Estudos, onde
poderão escolher uma das opções para complementar seu pacote.
Período: A visita pode durar o dia todo ou parte dele, variado
conforme as necessidades de cada escola.
Número Mínimo de pagantes: 30
Investimento por aluno/ingresso - R$45,00

Pacote 5: DAY-CAMP INGLÊS
Imagine todas as atrações do Zooparque contidos no Pacote 4 mas
com um diferencial, educadores falando em Inglês com as crianças?
A proximidade com a Língua inglesa fica ainda mais divertida,
enriquecendo seu aprendizado. Ideal para crianças que estão
iniciando ou já possuem familiaridade com a segunda língua.
Neste pacote utilizamos o Inglês como língua oficial, e ainda com as
seguintes atrações: Acesso a todo zoológico, trilhas temáticas,
mini zoo, horta escola e jardim sensorial sustentável.
Hora Animal, acompanhamento por educadores prestando informações
gerais dos animais, seus hábitos, habitat natural e outros.
Oferecemos 5 opções diferentes de Roteiros de Estudos, onde
poderão escolher uma das opções para complementar seu pacote.
Período: A visita pode durar o dia todo ou parte dele, variado
conforme as necessidades de cada escola.
Número Mínimo de pagantes: 30
Investimento por aluno/ingresso - R$55,00
Necessário agendamento prévio de no mínimo 5 dias.

ROTEIRO DE ESTUDOS

(válido para os pacotes 2, 4 e 5)
Os alunos terão 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
adaptada para todas as idades.
As opções são:
Biologia e Ecologia de Aves
Biologia e Ecologia de Mamíferos
Biomas Brasileiros
Conservação das Espécies
(para as crianças acima de 6 anos)

Pequenos Exploradores
(para crianças de 3 a 5 anos)

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.

REGULAMENTO
Necessário agendamento prévio tanto para os pacotes quanto para
refeições.
Condições de pagamento:
50% do valor total até 5 dias antes da data da visita via depósito
bancário.
Os outros 50% poderão ser pagos no dia da visita, na bilheteria do
Zooparque, com cheque ou dinheiro.
Não aceitamos cartão.
Importante: Pacote mínimo de 30 pessoas pagantes, para números
inferiores a 30 pagantes será cobrado o valor integral do pacote.
* Programação e valores sujeitos à alterações sem prévio aviso.

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

ALIMENTAÇÕES
(Especial escolas)

Valores para o mínimo de 30 pagantes
De segunda a sexta-feira
Professores: 1 cortesia a cada 10 alunos pagantes
Café da Manhã
HÁRPIA:
Leite com chocolate e suco de laranja, 1 misto frio e 1 fruta da estação.
Valor por aluno: R$18,50
Almoço
Cardápio:
Arroz, feijão, nuggets de frango, espaguete com molho caseiro, batata
frita, quatro tipos de salada da estação, um sorvetinho e refrigerante.
Valor por aluno de até 12 anos: R$31,50
Acima de 13 anos: R$34,50
• Opção por suco natural de laranja, acréscimo de R$3,90 por pessoa.
* Disponibilidade do Restaurante.
Durante a semana, o Restaurante do Parque dará prioridade ao
atendimento das escolas agendadas.
Atendemos as escolas sem agendamento conforme disponibilidade.

Cadápio Almoço Saudável:
Arroz, feijão, filé de frango grelhado, espaguete ao sugo com molho
caseiro, purê de batatas, quatro tipos de salada da estação, um
sorvetinho e suco de laranja natural.
Valor por aluno de até 12 anos: R$35,00
Acima de 13 anos: R$37,50
Lanche da tarde (à partir das 14:30h)
TUCANO:
Um cachorro quente com molho caseiro, milho e batata palha. Uma
gelatina e refrigerante.
ARARA:
Mini pão de queijo, bolo de chocolate com cobertura, uma gelatina e
refrigerante.
Valor por pessoa: R$ 17,00
• Opção por suco natural de laranja, acréscimo de R$3,90 por pessoa.

OUTROS SERVIÇOS ESPECIAIS
Foto Recordação
Foto Personalizada com Animais – tamanho 10x15cm
Valor: R$11,00 cada (mínimo 30 pagantes).
Incluso: 01 CD com imagens originais e personalizadas dos alunos.
Foto Personalizada com Animais – tamanho 15x20cm
Valor: R$15,00 cada (mínimo 20 pagantes).
Incluso: 01 Pendrive com imagens originais e personalizadas dos
alunos.
Condições de pagamento:
50% via depósito antecipado. Restante no dia da visita (dinheiro ou
cartão), pagos diretamente no quiosque do Zoo Fotos.
Horário de funcionamento: Das 9h às 17h
Contato: Rogério (11) 98143-7001 - zoofotositatiba@gmail.com

Zooloja
A Zooloja está preparada 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 e ganhe 10% de
desconto nos produtos mais um chaveiro ou imã de geladeira exclusivo
do zoo.
Promoção exclusiva para professores que estiverem com
grupos escolares.
Horário de funcionamento: Das 9h às 17h
Contato: (11) 94747-0570 - zooloja.artesanatos@gmail.com

UMA EXPERIÊNCIA
INCRÍVEL!

AGENDAMENTO
(11) 4487-8883
(11) 99833-5328
agendamento@zooparque.com.br
Tratar com Ana Paula Cavani
Conheça mais sobre o Zooparque, acesse:
www.zooparque.com.br
facebook.com.br/zooitatiba
Sítio Paraíso das Aves S/N – Bairro Paraíso das Aves
Rodovia Dom Pedro I Km 95,5 / Itatiba - São Paulo / CEP 13252-800

