
Jardim Zoológico apresenta o Clube da Natureza,  

um programa online 

 

O Dia Mundial da Educação Ambiental, celebrado no dia 26 de janeiro, serviu de mote 

para o lançamento da 2.ª edição do “Clube da Natureza”.  

Devido à situação de pandemia e consequente confinamento, que estamos a 

atravessar, a edição de 2021 será totalmente realizada online e pretende desafiar 

participantes de língua portuguesa de todo o mundo a conhecer melhor a Natureza e 

explorar as problemáticas que levam à extinção de animais e plantas. 

O Clube da Natureza tem como objetivos comunicar um compromisso para a 

sustentabilidade e educar para a conservação através de uma mudança de 

comportamentos. Procura, através de uma metodologia ativa em que os participantes 

se envolvam, compreendam, reflitam para poderem agir em consciência. Estes 

princípios alinham-se com o Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória e 

com a Estratégia de Educação para a Cidadania, pelo que a Direção-Geral da 

Educação/Educação para a Cidadania integrou a parceria entre o Jardim Zoológico, a 

Associação Natureza Portugal, uma ramificação portuguesa da WWF, e a FSC ® Portugal 

- Forest Stewardship Council.  

Uma inscrição gratuita, através do preenchimento da Ficha de Inscrição, é o primeiro 

passo para se ser membro do Clube da Natureza e participar num combate à extinção, 

pela sustentabilidade do Planeta, através de um programa desafiante onde os 

momentos de descoberta e compromisso em família se afirmam como a melhor de 

todas as recompensas.  

Os membros do Clube da Natureza terão acesso a uma área restrita com conteúdos 

exclusivos, grandes desafios e ferramentas diferenciadoras, para que cada um seja 

uma parte ativa na preservação da Biodiversidade. Terão, igualmente, acesso a sessões 

exclusivas com investigadores e biólogos que dedicam a sua vida à conservação da 

natureza.  

https://www.zoo.pt/pt/viver/clube-da-natureza/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmh6D3OV1OQks36baYkZkjARhxTRW3JAyR-t3ZQqW6QIwD1Q/viewform?gxids=7628


Com recurso a desafios divertidos para desenvolver em família ou com amigos, o Clube 

da Natureza decorrerá até outubro, mas apresenta-se já como uma das melhores 

atividades para participar em tempos de confinamento. 

O lançamento do Clube da Natureza 2021 ocorreu no dia 30 de janeiro, através de 

sessão em direto no canal de Youtube do Jardim Zoológico e terminará a dia 5 de 

outubro com a atribuição de prémios e da distinção de membro “Guardião da 

Natureza” ao(s) grupo(s) membro(s) com maior número de distinções atribuídas ao 

longo das etapas.  

O Projeto desenvolve-se por trimestres, independentes, sendo que a cada um 

corresponderá uma etapa com uma temática específica: 

• 1.º trimestre: de 6 de fevereiro a 30 de abril – “Florestas, suporte de vida” 

• 2.º trimestre: de 8 de maio a 24 de julho – “Oceanos, Mar no prato” 

• 3.º trimestre: de 31 de julho a 30 de setembro – “Férias sustentáveis” 

 

Inscreva-se no Clube da Natureza e faça a diferença. 

               https://www.zoo.pt/pt/viver/clube-da-natureza/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QPxCtz3kYDs&feature=youtu.be
https://www.zoo.pt/pt/viver/clube-da-natureza/

