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Animax
Um jogo de obstáculos , onde o objectivo será salvar os animais de estimação . Agilidade,habilidade , e muita sabedoria são os requisitos para aqueles
que o jogo quiserem ganhar!
Ficha Técnica : incutir uma maior responsabilização nos proprietários dos animais de estimação e sensibilizar para a necessidade de uma mudança de
hábitos e comportamentos.
Tempo médio de duração: 15 a 20 minutos
Idades dos Jogadores:superior a 6 anos

ABC do Animal
O objectivo do jogo é chegar à meta percorrendo todas as letras do alfabeto. Muitos animais terão que encarnar, se ao fim quiserem chegar. Ex.: Diz um
nome de um animal começado pela letra E ..., Imita um macaco ... , Diz um nome de um animal aéreo ...
Ficha Técnica
Objectivo Pedagógico: sensibilização para a necessidade de preservar o mundo animal
Tempo médio de duração: 15 a 20 minutos
Idades dos Jogadores: superior a 6 anos

Caça aos Animais
Um jogo de cartas gigantes que nos dão a conhecer várias espécies. Neste jogo os seus participantes têm que virar duas cartas de cada vez. Se estas
forem iguais (formarem um par) desaparecem, caso contrário voltar-se-ão, novamente, para baixo.
Ficha Técnica
Objectivo Pedagógico: sensibilizar para a preservação dos animais em vias de extinção.
Tempo médio de duração: 15 a 20 minutos
Idades dos Jogadores: superior a 4 anos

Trivia dos carnívoros
Jogo de tabuleiro gigante, subordinado à aos problemas que ameaçam várias espécies de carnívoros. Provas de mímica, palavra proibida, leitura nos
lábios, desenho e cultura geral.
Ficha Técnica
Objectivo Pedagógico: sensibilização para o perigo de extinção de vários carnívoros europeus
Tempo médio de duração: 20 a 30 minutos
Número de Jogadores: mínimo 4 jogadores
Idades dos Jogadores: superior a 6 anos
Recursos Necessários: corrente eléctrica e sonorização (com microfone para animadores e leitor de cd´s para música de fundo).

Carnívoros em perigo
Um jogo de obstáculos , onde o objectivo será salvar os carnívoros que se encontram presos . Agilidade, habilidade , e muita sabedoria são os
requisitos para aqueles que o jogo quiserem ganhar
Ficha Técnica
Objectivo Pedagógico:sensibilização para a necessidade de preservar todas as espécies
Tempo médio de duração:15 a 20 minutos
Número mínimo de Jogadores:4 jogadores
Idades dos Jogadores:superior a 6 anos
Recursos Necessários: corrente eléctrica e sonorização (com microfone para animadores e leitor de cd´s para música de fundo).

Carnívoros aos pares
Um jogo de cartas gigantes que nos dão a conhecer várias espécies de carnívoros. Neste jogo os seus participantes têm que virar duas cartas de cada
vez. Se estas forem iguais (formarem um par) desaparecem, caso contrário voltar-se-ão, novamente, para baixo.
Ficha Técnica
Objectivo Pedagógico: sensibilizar para a preservação dos carnívoros em vias de extinção.
Tempo médio de duração: 15 a 20 minutos
Número mínimo de Jogadores: 4 jogadores
Idades dos Jogadores: superior a 4 anos
Recursos Necessários: corrente eléctrica e sonorização (com microfone para animadores e leitor de cd´s para música de fundo).

Férias de cocó
Apanhar o máximo número de cocós de cão e salvar os animais que os donos deixaram na rua quando foram de férias é o que terão que fazer se o
jogo quiserem ganhar. Mas atenção, alguém anda a passear o seu cão e não apanha o cocó!!!
Ficha Técnica
Objectivo Pedagógico: sensibiliza para a remoção dos dejectos caninos e para o não abandono dos animais nas férias
Tempo médio de duração: 20 a 30 minutos
Idades dos Jogadores: superior 6 anos

Jogo do Litoral
O mar é um autêntico mundo e propicia as mais diversas experiências. Uma lona gigante que tem como objectivo chegar à casa de partida , acertando
o máximo número de perguntas. O objectivo é dar a conhecer a diversidade de ecossistemas existentes no litoral e no mar, assim como a imensa
variedade de espécies vegetais e animais e ainda, sensibilizar para a preservação das espécies marinhas.
Ficha Técnica
Objectivo Pedagógico: sensibiliza para a necessidade de preservar as espécies marinhas
Tempo médio de duração: 20 a 30 minutos
Idades dos Jogadores: superior 6 anos

Animais da Quinta
Quer na cidade, quer no campo os animais sempre fizeram uma grande companhia ao homem. Alem dos tradicionais amigos de companhia, nos
ambientes rurais, e devido a dispersao das pessoas e solidao, podem tambem serem considerados animais de companhia os cavalos, as galinhas, as
ovelhas. Cria-se um relacionamento proprio devido ao tempo que passam juntos e a constante melhoria de qualidade de vida que os seus proprietarios
promovem. Uma animacao que recria o dia-a-dia no campo- apanhar ovos, mugir, escovar os cavalos.
Ficha Técnica
Objectivo Pedagógico: sensibiliza para os cuidados que se deve ter com animais de companhia no campo
Tempo médio de duração: 20 a 30 minutos
Idades dos Jogadores: superior 6 anos

Cidade de animais
O cão, o gato , os papagaios, etc., são considerados os melhores amigos do homem, não só pela companhia que fazem, mas também, pela relação
que se cria. E o que será que nós poderemos fazer para melhorar esta relação! Isto é que os jogadores vão descobrir nesta animação sobre animais de
companhia- ensinar a falar, obedecer a uma voz de comando , dar banho ao cão , etc..
Ficha Técnica
Objectivo Pedagógico: sensibiliza para o cuidado que se deve ter com animais de companhia
Tempo médio de duração: 20 a 30 minutos
Idades dos Jogadores: superior 6 anos

Exposição - Animais & Cia.
Os animais não são apenas nossos amigos ! Fazem-nos companhia , protegem-nos, alimentam-nos...
Ficha Técnica
Objectivo Pedagógico: sensibiliza para a importância que os animais tem para o nosso dia-a-dia, não só como animais de companhia
Tempo médio de duração: 10 minutos
Idades dos Jogadores: superior 6 anos
.

A dança do “animau”
Um jogo divertido onde cada equipa gira uma roleta com espécies de animais e outra com a parte do corpo (pés, mãos) com a qual vai colocar na cor
correspondente. Diversão garantida !
Ficha Técnica
Objectivo Pedagógico: sensibiliza para os animais portugueses
Tempo médio de duração: 20 a 30 minutos
Número mínimo de Jogadores: várias equipas
Idades dos Jogadores: superior 6 anos

Atelier Origami do recicla os animais

´

Um pequeno atelier que ao mesmo tempo que ensina a politica dos 3 R s , ensina a bela arte oriental de origami. Caes, gatos, aranhas, patos, baleias
~

Atelier Animais de papel

Teatro de Marionetas « Serapião e Serapiona»
Serapião e Serapiona são os protagonistas desta pequena peça ! Serapião e seprapiona acham que
gostam muito de animais mas têm uma pequena divergência . Um gosta mais de cães e outro gosta mais
de gatos...
Teatro « Animais...»
Os animais são nossos amigos ? Será que nós tomamos bem conta deles? Isso é que nós vamos descobrir
nesta magnifica peça sobre os animais de companhia
Outros

