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PROJETOS

Contando com visita monitorada, as atividades visam maior interação

entre os participantes e o meio ambiente, tendo como objetivo

conscientização e conservação a partir de conhecimento sobre a

biodiversidade da fauna e flora, desenvolvendo um olhar crítico sobre a

natureza e os danos ocasionados a partir da modificação da mesma. Os

projetos desenvolvidos pelo zoológico são:

 Projeto “Zôo nas escolas” - Destinado a todas as idades. Será

realizada uma vez por semana. Contará com palestra com tema

combinado pela escola e será levado peças biológico ou/e animais vivos.

 Projeto “interação com os animais” - Destinado a crianças menores

de 6 anos. O projeto visa a aproximação da criança com alguns animais

que temos no zôo e alerta sobre os riscos que este sofre com a ação

humana e é contado a história de como o animal veio parar no zoológico.

Além disso, há uma trilha com a participação dos monitores ambientais e

estagiários.

 Projeto “Datas comemorativas” - Destinado a criança maiores de 6

anos. O projeto visa comemorar uma data que esteja de acordo com o

calendário. O projeto conta com a elaboração de uma atividade, voltada

para a data comemorativa e visita a cozinha do zoológico para

conhecimento da alimentação dos animais. Também pode haver contato

com os animais, dependendo exclusivamente da data que será

comemorada, a qual é decidida pela equipe de educação ambiental do

zoológico. Além disso, há uma trilha com a participação dos monitores

ambientais e estagiários.

 Projeto “Animal do Ano” - Destinado a crianças maiores de 3 anos.
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 Projeto “Combate ao tráfico” - Destinado a crianças maiores de 6

anos. Esse projeto visa alerta aos problemas que são causados aos

animais através da caça e apreensão. Há uma visita a cozinha do

zoológico e também participação dos monitores ambientais e estagiários

durante a trilha monitorada.

 Projeto “Visita Livre” - Destinado a crianças menores de 3 anos. A

escola poderá ficar livre pelo zoológico, sem a participação de monitores

e estagiários.

A visita deverá ser agendada e conta com monitores que realizam

explicações, espaço para lanche/piquenique (que deve ser trazido pelos

alunos/escola) e atividades diversas com exposições, vídeos, leituras e

palestras, podendo ser realizada no período da manhã das 8h às 11h ou da

tarde das 13h às 16h, de acordo com a disponibilidade da escola, do

transporte e da equipe do Zôo.

Requisitos para o agendamento:

Agende sua visita monitorada pelo telefone ou pelo e-mail:

(19) 3442-7418.

zoo.educambiental@limeira.sp.gov.br

Sua visita muito nos honrará.

Atenciosamente,

Equipe de Educação Ambiental.


