De: Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade – Departamento Nacional de Ambiente
Para: Juntas Regionais, de Núcleo e Agrupamentos
Assunto: Protocolo de colaboração Jardim Zoológico - CNE
Data: 8 de junho de 2017
Circular: 17-1-035
Caros irmãos escutas,
Desde já as nossas saudações escutistas.
A Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade, através do seu Departamento Nacional de Ambiente,
realizou um protocolo de colaboração com o Jardim Zoológico de Lisboa.
Neste protocolo de colaboração foi estabelecido a forma de promover a divulgação dos programas educativos do
Jardim Zoológico junto dos Associados do CNE – Corpo Nacional de Escutas – que beneficiarão de condições
especiais, desde que identificados através de cartão de Escuteiro, nos serviços prestados pelo Jardim Zoológico.
As condições encontram-se no documento anexo a esta circular e que contempla valores de entrada no Jardim
Zoológico iguais aos praticados para escolas; desconto de 10% no programa “À Noite no ZOO”; desconto de
10% nos Campos de Férias do Jardim Zoológico e desconto de 10% nos Workshops de Educação Ambiental.
O Jardim Zoológico neste protocolo afirma apoiar o CNE através de formação específica para as insígnias de
progresso e de especialidade, associadas ao ambiente / sustentabilidade; apoiar o CNE em workshops em
conferências nacionais ou outras atividades;

Sempre Alerta para Servir

José Rodrigues

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade

Jardim Zoológico  Centro Pedagógico 

PROTOCOLO de COLABORAÇÃO
JARDIM ZOOLÓGICO - CNE

O Jardim Zoológico é reconhecido pelo Ministério de Educação como Instituição de Utilidade Educativa
devido ao seu papel fundamental na Educação Ambiental e ao estabelecimento de objetivos que
valorizam as competências de cada faixa etária, que é também o que preconiza o Escutismo. Deste
modo estabelece-se um protocolo de colaboração com o propósito de promover a divulgação dos
programas educativos do Jardim Zoológico junto dos Associados e colaboradores do CNE – Corpo
Nacional de Escutas – que beneficiarão de condições especiais, desde que identificados através de
cartão do CNE, nos serviços prestados pelo Jardim Zoológico, a saber:

1. Valores de entrada no Jardim Zoológico iguais aos praticados para escolas (exemplo: valores

para 2017: 12,00€ / escuteiro, entrando um dirigente gratuitamente, por cada grupo de 10
jovens - para tal deverão apresentar um oficio do agrupamento/secção, referindo o número de
participantes e entregar nas bilheteiras a fim de obterem este valor. Este valor também inclui,
gratuitamente, o acesso aos vários programas educativos pré definidos ou a definir com o
dirigente do agrupamento/secção, bastando enviar um email para pedagogico@zoo.pt . Poderão
consultar os nossos programas educativos em:
http://www.zoo.pt/site/educacao.php?contentid=21

2. Desconto de 10% no programa “À Noite no ZOO” - trata-se de um programa educativo especial

com uma vertente ambiental única, dando oportunidade a todos os amantes da Natureza de
investigar o que realmente acontece ao reino animal quando o sol se põe, entre as 16h e as 11h
da manhã do dia seguinte. O programa é repleto de jogos dinâmicos, visitas a bastidores e a
atividades de enriquecimento ambiental. Excecionalmente para os Escuteiros, entre os 6 e os 22
anos de idade. Poderão consultar a programação em:
http://www.zoo.pt/site/educacao.php?contentid=21&subid=153

3. Desconto de 10% nos Campos de Férias do Jardim Zoológico – ATL do ZOO (dos 6 aos 16 anos)

e ATELIERS DE FÉRIAS (dos 3 aos 5 anos) – poderão consultar as informações em:
http://www.zoo.pt/site/actividades.php?contentid=98&subid=54

4. Desconto

de 10% nos Workshops de Educação Ambiental. Trata-se de formações
complementares de carácter teórico-prático e presencial sob uma perspetiva principalmente
orientada para a realização de atividades de educação ambiental para aplicação em contexto
educativo. Estes workshops oferecem ainda aos formandos a possibilidade de integrarem as
equipas de Educadores Zoológicos (para programas educativos escolares) ou de Animadores
(para Campos de Férias) do Jardim Zoológico. Poderão consultar a programação em:
http://www.zoo.pt/site/actividades.php?contentid=24

5. Apoiar o CNE através de formação específica para as insígnias de progresso e de especialidade,
associadas ao ambiente / sustentabilidade;

6.

Apoiar o CNE em workshops em conferências nacionais ou outras atividades;

7. Apoiar os Agrupamentos / Secções através de Skype sempre que necessário, bastando apenas
nos contactarem através do email: pedagogico@zoo.pt;



CONTACTOS

Todos assuntos decorrentes deste protocolo, assim como as informações complementares, devem ser
tratadas com: Jardim Zoológico - Centro Pedagógico:
Estrada de Benfica, 158/160, 1549-004 Lisboa
Telefone: 217 232 960
E-mail: pedagogico@zoo.pt Website: www.zoo.pt / Educação
1

