2021
VAI SER
O BICHO!
Aula ao ar livre é uma coisa.

E aula ao ar livre no Zooparque
é muito melhor!
Agendamento 2021!

AGENDAMENTO ESCOLAS 2021
É comprovado que aulas ao ar livre potencializam o aprendizado.
Estas atividades podem reconectar a criança com a natureza e estimular o
desenvolvimento de pensamento crítico sobre o papel de todas as espécies
no planeta.
O Núcleo de Educação Ambiental do Zooparque Itatiba oferece atividades
com conteúdo adaptado aos diversos ciclos pedagógicos, desde a educação
infantil até o ensino médio e está cheio de novidades para 2021. Confira!

Informações gerais:
Pacotes válidos para agendamento de
segunda a sexta-feira no ano de 2021.
Horário de funcionamento: das 9h às 17h
Professor: a cada 10 alunos pagantes, ganha-se uma cortesia

DAY CAMP
DAY
CAMP
Dentro deste pacote estão incluídos: o passeio à trilha de exposição do zoológico, Hora Animal, Mini Zoo, trilhas temáticas, horta escola,
jardim sensorial e a nova atração do zoo “Viagem pela evolução e biodiversidade do mundo”.
As crianças serão acompanhadas por nossos educadores que prestarão informações sobre os animais, seus hábitos, habitat natural e além de outras
particularidades.
Começou a chover? Não se preocupe! O Zooparque Itatiba tem uma programação especial para garantir o seu passeio mesmo com chuva.
Número mínimo de pagantes:30.
Investimento por aluno/ingresso: R$ 55,00.
O pacote completo só poderá ser realizado dependendo do tempo de permanência da escola no parque.

REGULAMENTO
REGULAMENTO

Necessário agendamento prévio para organização e garantia do valor do pacote.

Condições de pagamento:
50% do valor total até 5 dias antes da data da visita via depósito bancário.
Os outros 50% poderão ser pagos na data 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 a alterações sem aviso prévio.

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

NOVIDADE 2021
NOVIDADE 2021

Todas as formas de vida deste planeta têm uma história diferente
para nos contar. Por milênios, as histórias da espécie humana e do
meio ambiente estiveram sempre interligadas e em constante mudança.

Agora, o Zooparque Itatiba irá proporcionar a todos os visitantes a oportunidade única
de conhecer a história natural do nosso planeta através da nossa nova atração:
“Viagem pela Evolução e Biodiversidade do Mundo”.
Você irá conhecer diversas espécies de animais que habitavam este planeta e também
sobre suas adaptações ao meio ambiente.

O MUSEU
Este novo centro de aprendizagem tem como missão promover o conhecimento
do ambiente natural e do nosso papel como parte integrante dele.
No local é possível trabalhar com diversas temáticas de extrema importância
que irão instigar todos os que visitam a atração a também pensar no futuro,
estimulando mudanças positivas e sustentáveis ao nosso redor.

Confira alguns temas abordados durante o passeio:
- Origem da vida no planeta
- Animais pré-históricos
- Dinossauros brasileiros
- Mudanças climáticas
- Extremos climáticos do mundo
- Evolução humana
- Adaptações dos animais ao ambiente
- Era do Gelo

LANCHE DA TARDE (a partir das 14h30)

ALIMENTAÇÃO
(Especial escolas)

Tucano:
Um cachorro quente com molho caseiro, milho
e batata palha, uma gelatina e refrigerante.

Valores para o mínimo de 30 pagantes
De segunda a sexta-feira
Professores: 1 cortesia a cada 10 alunos pagantes

Arara:
Mini pão de queijo, bolo de chocolate com cobertura,
uma gelatina e refrigerante.

CAFÉ DA MANHÃ

Valor por pessoa: R$ 24,50
Opção por suco natural de laranja, valor sob consulta.

Hárpia:
Leite com chocolate e suco de laranja, 1 misto frio
e 1 fruta da estação.
Valor por aluno: R$ 24,50

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$ 37,50
Acima de 13 anos: R$ 40,50
Opção de suco natural de laranja, valor sob consulta.

Cardápio 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 até 12 anos: R$ 41,50
Acima de 13 anos: R$ 44,50

*Disponibilidade do Restaurante
Durante a semana. o Restaurante do Parque dará prioridade ao
atendimento das escolas agendadas.
Atendemos as escolas sem agendamento conforme disponibilidade.

OUTROS SERVIÇOS ESPECIAIS
Foto Recordação
Foto Personalizada com Animais - tamanho 10x15cm
Valor: R$ 12,00 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 do 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 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.

UMA
EXPERIÊNCIA
INCRÍVEL!

