GOVERNO DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO E USO PÚBLICO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ROTEIROS - ZooExperiência
IMPORTANTE: Os roteiros abaixo possuem limitação
de no máximo 30 pessoas por visita.
Roteiro I - História e trabalho dos zoológicos
Turno: matutino;
Conteúdo programático:
- História e concepção dos zoológicos;
- Noções básicas de bem-estar animal;
- Dieta dos animais;
- Enriquecimento ambiental;
- Programas de conservação do Zoo Brasília.
Itinerário: a visita começa com um breve histórico dos zoológicos, principalmente
do Zoo Brasília, e a mudança no conceito dessas instituições ao longo do tempo por
meio da exposição fotográfica no Espaço Ecológico-Cultural. Em sequência, os
visitantes serão levados para acompanhar o trabalho de condicionamento animal e o
manejo de algumas espécies. Este manejo inclui conhecer a dieta dos animais,
testemunhar a alimentação destes pelos cuidadores e confeccionar materiais de
enriquecimento ambiental que serão usados pelos animais.
Faixa etária recomendada: a partir da 7ª série do Ensino Fundamental.
IMPORTANTE: devido a este roteiro envolver atividades de manejo diário dos
animais que ocorrem em horários pré-estabelecidos, informamos que seu início se
dará pontualmente às 9h00.
Roteiro II - Evolução dos vertebrados
Turno: matutino e vespertino;
Conteúdo programático:
- Classificação dos vertebrados (taxonomia e sistemática);
- Diferenças entre as classes dos animais vertebrados;
- História evolutiva e adaptações dos répteis, aves e mamíferos.
Itinerário: a visita começa no museu de ciências naturais, onde são apresentadas as
classes dos animais vertebrados e suas diferenças. Logo depois, os visitantes são
levados para aprender sobre a história evolutiva e adaptações de diversas espécies
de répteis, aves e mamíferos por observação dos animais no recinto e demonstrações
de manejo feitas pela equipe do Zoológico de Brasília.
1/2

IMPORTANTE: devido a este roteiro envolver atividades de manejo diário dos
animais que ocorrem em horários pré-estabelecidos, é estritamente seguido um
cronograma informado pela equipe.
Roteiro III - Animais ameaçados de extinção
Turno: matutino e vespertino;
Conteúdo programático:
- Ameaças à biodiversidade;
- Categorias de espécies ameaçadas;
- Espécies ameaçadas no Zoo Brasília;
- Programas de conservação do Zoo Brasília.
Itinerário: a visita começa com uma apresentação das diferentes categorias de
ameaça para as espécies nas Listas Vermelhas Nacional e Internacional. Em
sequência, os visitantes são conduzidos para o berçário do Zoológico, onde
conhecem como é feito o atendimento aos animais órfãos resgatados e as razões
deles serem encaminhados ao Zoo pelos órgãos ambientais. Logo depois, são
apresentadas as espécies ameaçadas sob cuidados do Zoológico, com foco naquelas
que habitam o bioma Cerrado, e o trabalho da instituição para ajudar na sua
conservação.
Roteiro IV - Desmistificando os répteis
Turno: matutino e vespertino;
Conteúdo programático:
- Classificação dos répteis (taxonomia e sistemática);
- Noções básicas de manejo de serpentes;
- Prevenção de acidentes ofídicos;
- Relações evolutivas entre répteis, aves e mamíferos.
Itinerário: a visita começa com uma demonstração de manejo dos jacarés, sendo
apresentadas, logo em seguida, algumas espécies de quelônios semiaquáticos do
Brasil. Em sequência, os visitantes são conduzidos para conhecerem as duas
espécies de jabuti nativas e os lagartos. A visita é concluída no serpentário, as
pessoas podem aprender sobre as espécies de serpente nativas e exóticas, como são
manejadas no zoológico e o que devem fazer para evitar acidentes com esses
animais.
Roteiro V - Bem-estar dos animais
Turno: matutino e vespertino;
Conteúdo programático:
- Noções básicas de bem-estar animal;
- Enriquecimento ambiental.
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Itinerário: a visita começa com uma breve história do Zoo Brasília, focando nas
mudanças nos recintos, com a exposição fotográfica no Espaço Ecológico-Cultural.
Em sequência, os visitantes serão levados para confeccionar materiais de
enriquecimento ambiental de acordo com as exigências de cada espécie, e
posteriormente, acompanharão como os animais irão interagir com esses materiais
nos recintos.
Roteiro VI - Noções básicas de Zoologia
Turno: vespertino;
Conteúdo programático:
- Classificação dos animais (taxonomia e sistemática);
- Características dos insetos, escorpiões e aranhas;
- Diferenças entre as classes de vertebrados.
Itinerário: a visita começa no museu de ciências naturais, onde são apresentadas as
diferenças entre os reinos Animal e Vegetal. Logo depois, os visitantes conhecem a
diversidade dos artrópodes por meio de uma visita ao borboletário e, em sequência,
são levados para aprender sobre as diferenças entre répteis, aves e mamíferos
conhecendo os animais nos recintos e o material depositado no acervo do museu.
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