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PROGRAMAÇÃO ANIVERSÁRIO DO ZOOLÓGICO 2019 

Dia 08 de dezembro 

HORA LOCAL ATIVIDADES 

8h30 às 
17h 

AO LADO DO 
BORBOLETÁRIO 

Jogo da memoria 
Quebra-cabeça 

Trunfos 
Dominós 

Jogo de Tabuleiro 

CEMFA 
Exposição de fotos do Zoológico de Brasília e outras 

exposições  

SALA VERDE 

Atividades de leitura 
Contação de histórias 

Desenho 
Pintura 

Montagem de máscaras 
Pé-de-livro 

LATERAL DO 
CEMFA 

Painel do Mico-Leão- Dourado para fotos 

10h às 
10h30 

SETOR AFRICA 

Converse com o tratador - tratadores do setor estarão à 
disposição do público e farão o atendimento, tirando 

dúvidas e contando a história dos animais e o manejo que 
realizam diariamente 

10h às 
12h 

TENDA PRÓXIMA 
AO MUSEU 

Um dia de arqueólogo 

11h TEATRINHO Peça teatral “Metamorfose” 

11h às 
11h30 

SETOR GRANDES 
FELINOS 

Converse com o tratador - tratadores do setor estarão à 
disposição do público e farão o atendimento, tirando 

dúvidas e contando a história dos animais e o manejo que 
realizam diariamente 

14h às 
16h 

TENDA PRÓXIMA 
AO MUSEU 

Que pegada é essa? 

14h TEATRINHO Peça teatral “Metamorfose” 

14h às 
14h30 

SETOR HARPIA 

Converse com o tratador - tratadores do setor estarão à 
disposição do público e farão o atendimento, tirando 

dúvidas e contando a história dos animais e o manejo que 
realizam diariamente 

15h às 
15h30 

JACARÉ (PRÓXIMA 
AO MUSEU) 

Converse com o tratador - tratadores do setor estarão à 
disposição do público e farão o atendimento, tirando 

dúvidas e contando a história dos animais e o manejo que 
realizam diariamente 

* Durante dia haverá interação com o público com fantasias de animais do 

cerrado. 
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PROGRAMAÇÃO ANIVERSÁRIO DO ZOOLÓGICO 2019 

Dia 09 de dezembro 

HORA LOCAL ATIVIDADES 

8h30 às 
17h 

AO LADO DO 
BORBOLETÁRIO 

Jogo da memoria 
Quebra-cabeça 

Trunfos 
Dominós 

Jogo de Tabuleiro 

CEMFA 
Exposição de fotos do Zoológico de Brasília e outras 

exposições  

SALA VERDE 

Atividades de leitura 
Contação de histórias 

Desenho 
Pintura 

Montagem de máscaras 
Pé-de-livro 

LATERAL DO 
CEMFA 

Painel do Mico-Leão- Dourado para fotos 

10h às 
10h30 

SETOR AFRICA 

Converse com o tratador - tratadores do setor estarão à 
disposição do público e farão o atendimento, tirando 

dúvidas e contando a história dos animais e o manejo que 
realizam diariamente 

10h às 
12h 

TENDA PRÓXIMA 
AO MUSEU 

Um dia de arqueólogo 

11h às 
11h30 

SETOR GRANDES 
FELINOS 

Converse com o tratador - tratadores do setor estarão à 
disposição do público e farão o atendimento, tirando 

dúvidas e contando a história dos animais e o manejo que 
realizam diariamente 

14h às 
16h 

TENDA PRÓXIMA 
AO MUSEU 

Que pegada é essa? 

14h às 
14h30 

SETOR HARPIA 

Converse com o tratador - tratadores do setor estarão à 
disposição do público e farão o atendimento, tirando 

dúvidas e contando a história dos animais e o manejo que 
realizam diariamente 

15h às 
15h30 

JACARÉ (PRÓXIMA 
AO MUSEU) 

Converse com o tratador - tratadores do setor estarão à 
disposição do público e farão o atendimento, tirando 

dúvidas e contando a história dos animais e o manejo que 
realizam diariamente 

* Durante dia haverá interação com o público com fantasias de animais do 

cerrado. 


