
Dicionário de dados 

Projetos/Serviços do Zoológico de Brasília 

 

Zoo com Vivências 

Atendimento a grupos da terceira idade, pessoas com 

deficiência, grupos em tratamento de dependência química, 

centros de referência e assistência social, grupos em tratamento 

médico, entre outros, com roteiros e atividades diferenciadas de 

acordo com os interesses, limitações e necessidades destes 

públicos. 

 

Zoo Ressocialização 

O Projeto de Ressocialização no Zoo é uma parceria entre a 

Secretaria de Estado da Criança do Governo do Distrito Federal 

(SECriança) e a Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB). 

Consiste em uma medida socioeducativa de Prestação de 

Serviços à Comunidade (PSC) em meio aberto, na qual o jovem 

em conflito com a lei realiza tarefas não remuneradas no Zoo, a 

fim de cumprir a determinação judicial. 

 

Zoo Camping 

Serviço disponibilizado a grupos de escoteiros, instituições de 

ensino e comunidade, com um pernoite no Zoológico, palestras, 

visitas guiadas diurna e noturna, trilha ecológica e atividade 

lúdica. 

 

Zoo com Ciência 

Atividade que envolve experimentos com foco na preservação de 

espécies de fauna, flora e recursos hídricos. Uma vez por 



semana, o projeto atende a comunidade e as escolas mediante 

agendamento prévio. As instituições públicas têm isenção da 

taxa de participação. 

 

Visitas livres 

Passeio sem monitoria pelo Zoo de Brasília para todos os 

públicos. 

 

Visitas guiadas 

Visita técnico-pedagógica com roteiro predefinido e abordagem 

diferenciada atendendo à faixa etária, escolaridade e objetivos 

do solicitante. O passeio pode incluir jogos de tabuleiro, 

memória, pintura, quebra-cabeças, confecção de máscaras, 

teatro de fantoches, palestras e condicionamento dos animais 

do plantel. 

 

Borboletário 

O Borboletário abre de quarta-feira a domingo, das 9h às 12h45 

e das 14h às 16h.  A entrada é gratuita e cada visita é 

acompanhada por um monitor, que atende até 15 pessoas por 

vez, para tirar dúvidas e falar sobre curiosidades dos insetos. 

 

Toda parte paisagística do interior do Borboletário foi idealizada 

com intuito de reproduzir as características naturais que as 

espécies encontram em seus ambientes específicos, e que 

garantem o seu ciclo de desenvolvimento. São reproduzidos 3 

tipos de microclimas: um de mata fechada, outro de área brejosa 

e um terceiro de área seca. As espécies vegetais de cada uma 



dessas áreas estão associadas aos ciclos reprodutivos e 

alimentares das espécies mantidas neste espaço. 

 

Museu de Ciências Naturais 

O Museu de Ciências Naturais está localizado próximo à 

administração do Zoológico de Brasília, a sua entrada é gratuita 

e o funcionamento é de terça-feira à domingo e feriados, das 

8h30 às 17h. 

 

O Museu é responsável por cerca de 25% da visitação do 

Zoológico de Brasília, e seu foco é apresentar de forma didática a 

importância da preservação e conservação de espécies da fauna 

nativa do Cerrado e exótica. 

 

Zoo Noturno 

Caminhada orientada para o público, em roteiro 

predeterminado, durante a qual o visitante conhece animais de 

hábitos noturnos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) 

em uma abordagem didático-pedagógica que contempla a 

problemática ambiental. São oferecidas 40 vagas por edição. 

 

Zoo em Ação 

Atividades itinerantes desenvolvidas pela Superintendência de 

Educação e Uso Público, quando a equipe de educação 

ambiental da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) visita 

instituições de ensino públicas e privadas, repartições públicas, 

secretarias, administrações públicas, eventos do Governo do 

Distrito Federal (GDF), entre outros, desenvolvendo ações lúdicas 

(teatro de fantoches, oficinas), palestras e exposições. Todas as 



apresentações são vinculadas aos temas disponibilizados pelo 

Zoo e escolhido pelo solicitante. 

 

Colônia de Feras 

Atividades lúdico-didáticas com crianças de 5 a 11 anos, que 

promovem a interação e o aprendizado em um ambiente de 

imersão no meio natural. 

 

Sala Verde 

O Projeto Sala Verde, coordenado pelo Departamento de 

Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente 

(DEA/MMA), consiste no incentivo à implantação de espaços 

socioambientais para atuarem como potenciais Centros de 

informação e Formação ambiental. A dimensão básica de 

qualquer Sala Verde é a disponibilização e democratização da 

informação ambiental e a busca por maximizar as possibilidades 

dos materiais distribuídos, colaborando para a construção de 

um espaço, que além do acesso à informação, ofereça a 

possibilidade de reflexão e construção do pensamento/ação 

ambiental. 

 

Sala Verde é um espaço definido, vinculado a uma instituição 

pública ou privada, que poderá se dedicar a projetos, ações e 

programas educacionais voltados à questão ambiental. Deve 

cumprir um papel dinamizador, numa perspectiva articuladora e 

integradora, viabilizando iniciativas que propiciem uma efetiva 

participação dos diversos segmentos da sociedade na gestão 

ambiental, seguindo uma pauta de atuação permeada por ações 

educacionais, que caminhem em direção à sustentabilidade. 

 



A Fundação Jardim Zoológico de Brasília atende demandas de 

instituições subsidiando com ações de educação ambiental e 

aumentando a visibilidade aos espaços de ensino não formais. 

 

Exposição 60 anos 

Exposição fotográfica que mostra aos visitantes como foi a 

evolução do Zoológico durante as seis décadas de existência. 

Foram selecionadas fotos de animais e momentos marcantes da 

instituição que serão distribuídas em ordem cronológica para 

mostrar desde a inauguração até o trabalho atual que é 

desenvolvido. 

 

Eventos 

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília promove eventos e 

atividades em datas comemorativas como no dia das crianças e 

no aniversário da instituição. 

  

 


