
Só 2 €
por atividade

Será que as cegonhas têm algo em 
comum com as tartarugas? E será que 
só as aves é que voam? Quais são os 
animais que põem ovos? Vamos desco-
brir quais as principais características 
das aves e o que é que as distingue dos 
outros animais do planeta.

bê-à-bá da bicharada
pré-escolar

A postura de ovos é comum a muitas 
espécies animais. Tendo como ponto 
de partida a exploração do livro “Os 
ovos misteriosos”, vamos conhecer 
ovos de diferentes espécies e com 
tamanhos, texturas e cores distintos.

ovos misteriosos
pré-escolar

Chegou o momento de descobrir que 
segredos existem por baixo da casca 
de um ovo. Contamos com a vossa 
ajuda para abrir e investigar o que 
existe no interior desta pequena 
“caixinha”. E para terminar nada melhor 
que construir um ovo… que não parte!

o segredo dos ovos
1º ciclo 

Vamos conhecer os flamingos como as 
palmas das mãos e ficar a saber como 
vive, de que se alimentam, porque é que 
os seus ninhos têm a forma de um 
vulcão e muitas outras curiosidades do 
seu dia-a-dia. 

e se eu fosse… 
um flamingo? 

1º ciclo

Os bicos das aves são uma adaptação 
física que permite a cada espécie conse-
guir o alimento de maneira adequada. Da 
delicadeza do bico dos beija-flores, à ro-
bustez do bico das araras, eles permitem 
realizar as funções de diversas ferramen-
tas. Vamos explorar algumas das difer-
entes morfologias dos bicos das aves, e 
“vestindo a sua pele”, experimentar qual o 
utensílio que melhor se adapta à sua ali-
mentação, e compará-lo com o seu bico.

a cada ave o seu bico
1º, 2º e 3º ciclo

Desafiamos-te a percorrer o Zoo assu-
mindo a pele e um explorador, e desco-
brir as respostas sobre o parque e os 
seus habitantes. A astúcia e a perspicá-
cia são elementos-chave para ser 
bem-sucedido. Prepara a tua equipa e 1, 
2, 3, …vamos começar!

avipaper
todos os ciclos (exceto pré-escolar)

Nesta atividade de enriquecimento ali-
mentar a cozinha do zoo passa para as 
mãos dos visitantes que irão preparar 
alguns pratos especiais para as aves. 
As pinhas tropicais e as maçãs rec-
headas são alguns dos muitos petiscos 
a confecionar, sendo que ainda haverá 
tempo para acompanhar a distribuição 
destas deliciosas iguarias.

hora gourmet
todas as idades

Percorrer os trilhos do Zoo constitui um 
dos pontos altos da visita e para isso 
nada melhor do que usufruir da compan-
hia de um técnico do Zoo. Ele é a pessoa 
indicada para dar a conhecer as aves do 
parque, contar as mais recentes novi-
dades e dar resposta a todas as curiosi-
dades sobre este espaço único. 

visita guiada
todas as idades

Nesta nova modalidade de visita o longe 
torna-se perto! Orientadas por técnicos 
do Zoo, estas sessões dão a conhecer 
algumas das muitas espécies que habi-
tam neste espaço único do país, abordan-
do aspetos relacionados com a biologia, 
comportamento, alimentação, taxonomia, 
e muitos outras curiosidades ou respos-
tas a dúvidas que forem colocadas.

As atividades terão que ser previamente agendadas. Por motivos de natureza técnica ou climática a realização das 
atividades poderá estar condicionada. Grupos no mínimo com 10 elementos, sendo que grupos menores pagam o 
equivalente a este número mínimo. Os grupos poderão ter que ser subdivididos.

visitas online
todas as idades “O Zoo Vai à Escola”- Possibilidade de realização de atividades nas escolas. 

Preço mediante consulta.

Esta viagem pelo Zoo desafia os senti-
dos! Ver, ouvir, tocar, cheirar e “provar” 
a Natureza, é a aventura proposta por 
um guia especial, que acompanhado por 
um carro temático, dará a conhecer 
alguns dos factos mais interessantes 
das aves do parque. 

» Número mínimo de participantes é de 15

» Preço mediante consulta

visita sensações
todas as idades

Informações e marcações
227 459 822
info@zoolourosa.com

Como chegar
GPS N 40º59’41,80 
W -8º33’0,93

+ DE 150 ESPÉCIES! www.zoolourosa.comATIVIDADES PEDAGÓGICASEDUCAÇÃO AMBIENTAL

Educação 2022/23
O Zoo de Lourosa convida à visita.
Venha explorar o único parque ornitológico do país!


