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O PAR
QUE

“EDUCAR
PARA
CONSERVAR”
A Arca do Noah é um parque zoológico com foco em educação ambiental,
nosso trabalho é EDUCAR PARA CONSERVAR.
Aqui vivem diversas espécies nativas, exóticas, domésticas e silvestres,
que por diversos motivos não sobreviveriam livres na natureza
e por esse motivo, precisam de cuidados especiais
para garantir sua sobrevivência.

“CRIAMOS VÍNCULOS
ENTRE AS PESSOAS

E A NATUREZA”

Criamos vínculos entre as pessoas e a natureza.
Para alcançarmos esse objetivo, trabalhamos com uma equipe de monitores preparados
para intermediar as interações dos visitantes com os animais, explicando, tirando dúvidas
e apresentando curiosidades a respeito dos espécimes que vivem aqui.

“ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PRÁTICAS, DINÂMICAS
E MULTIDISCIPLINARES”

AT I V I D A
E D U C AT I D E S
VA S

Desenvolvemos diversas atividades de educação ambiental práticas,
dinâmicas e multidisciplinares, para reforçarmos esses vínculos
e passarmos conhecimentos a respeito da natureza que nos cerca,
de forma lúdica e divertida.
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O parque está localizado em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro,
próximo a estação de BRT do Pingo d’Água.
Contamos com aproximadamente 15 mil m2 de área, equipada com estacionamento
gratuito, restaurante*, espaço exclusivo para eventos**, trocador de bebês, e outras atrações***.
* o funcionamento do restaurante, fora do final de semana, é mediante a contratação do serviço;
** o espaço exclusivo para eventos pode ser alugado;
*** as atrações podem ser fechadas para garantir a saúde e segurança dos visitantes;
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O PAS
SEI
O

No passeio escolar, nossa equipe acompanha a turma em um passeio guiado,
passando pelos espaços predeﬁnidos no programa do passeio.
O intinerário e discurso do passeio podem ser alterados para melhor atender
o conteúdo que os alunos estão aprendendo em sala de aula,
assim como as atividades, que podem ser contratadas
para enfatizar e ﬁxar conteúdos especíﬁcos.

“PARA MELHOR ATENDER
O CONTEÚDO
O passeio pode ser feito em 3 turnos diferentes:
QUE OS ALUNOS
- Turno da Manhã: 9h às 12h;
- Turno da Tarde: 13h às 16h;
ESTÃO
APRENDENDO”
- Período Integral: 10h às 15h.
Todas as opções compreendem pelo menos 1 (um) horário para refeição/lanche,
que pode ser adquirido no nosso restaurante ou trazido pela escola.

Todos os passeios que acontecem na ARCA DO NOAH precisam, necessariamente,
ter um ou mais supervisores escalados pela instituição de ensino (seguindo tabela do contrato).
O parque não permite que membros da equipe segurem crianças no colo, acompanhem
no banheiro e outras interações que limitem suas funções.

O setor do parque destinado aos animais de fazenda permite a interação dos visitantes com
os animais nas Janelas de Interação.
As interações são feitas somente com alimentos disponibilizados pelo parque, não sendo
permitido o trânsito de visitantes enquanto se alimentam.
A interação é intermediada por um monitor do parque, porém, é obrigatória a presença e
vigilância do supervisor do passeio, para garantir a segurança e saúde das crianças.

“PERMITE A INTERAÇÃO
DOS VISITANTES
COM OS ANIMAIS”

É estritamente proibida a interação dos visitantes com os animais silvestres presentes na
Trilha dos Selvagens, Herpetário (Salão dos Répteis), Corredor dos Tucanos e
qualquer outro local onde se encontrem.

O CON
TRA
TO

Regras para U�lização do Espaço:
- o professor acompanhante é o supervisor da turma, portanto,
deve acompanhar e zelar pela turma a todo momento;
- o supervisor deve garan�r que seu grupo ﬁque unido durante
o passeio, para assegurar o trânsito e que todos recebam
as informações;
- o supervisor deve garan�r que seu grupo trate os animais com
respeito e controle o volume do barulho da turma para
assegurar o bem estar dos animais;
- o supervisor deve garan�r que os alunos não batam nos vidros
dos recintos dos animais e em hipótese alguma entrem nos
recintos;
- o supervisor deve sempre estar atento aos outros passeios que
acontecem pelo parque, para evitar qualquer transtorno;
- o supervisor deve garan�r que o grupo não se alimente fora das
áreas determinadas;
- a equipe da Arca do Noah estará sempre disponível para atender
em qualquer emergência;
Um grupo que insista em se comportar de forma a prejudicar os
animais, o espaço ou outros passeios, será convidado a se re�rar.

Dicas para o Supervisor:
- dê suporte e encorage sua turma a par�cipar a�vamente
do passeio e das a�vidades propóstas;
- ajude a turma a observar e aplicar as matérias abordadas em
aula durante o passeio;
Lembre-se, você, como supervisor, está na melhor posição para
fazer com que a turma aproveite o passeio da melhor forma!

Proporção de Supervisores x Alunos:
Para garan�r a tranquilidade do passeio e a segurança das crianças,
pedimos às ins�tuições que sigam a tabela abaixo:
Idade das Crianças

Nº de Supervisores

até 6 anos

1 supervisor para 6 alunos

de 7 a 10 anos

1 supervisor para 10 alunos

a par�r de 11 anos

1 supervisor para 20 alunos

Os supervisores previstos nessa proporção recebem gratuidade,
caso a ins�tuição deseje que mais supervisores par�cipem do
passeio, será cobrada uma taxa extra.
Portadores de necessidades especiais precisam de acompanhante, fora o supervisor.
A entrada do acompanhante será gratuita.

Opções de Lanches/Refeições:

Valores por aluno:
Passeio em Turno (manhã/tarde)

R$ 33, 00

Passeio Integral

R$ 90, 00

Café da Manhã

Passeio Integral (5h)

Passeio Turno (3h)

à combinar

à combinar
à combinar

Almoço
Lanche

opções 3 e 4 contempladas

à combinar

à combinar

à combinar

Viveiro da Soﬁa
Atividade de
Educação Ambiental
Túnel do Dilúvio

à combinar

Caverna da Aurora

à combinar

Herpetário

à combinar

Todos os espaços fechados como o Herpetário, Caverna da Aurora,
Túnel do Dilúvio e Viveiro da Soﬁa estão sujeitos a interdição
devido a condições adversas que possam colocar em risco
a saúde e o bem estar dos visitantes e/ou dos animais.
No caso da indisponibilidade de qualquer um desses espaços,
a ins�tuição poderá subs�tuí-las por A�vidades de Educação
Ambiental.

Informações para agendamento:
Informações da Instituição

nome:
endereço:
email:
tel:
Informações sobre a Instituição de Ensino, para cadastro interno do parque.

Informações do Supervisor Representante escalado pela Instituição

nome:
endereço:
email:
tel:
Informações sobre o Supervisor, professor ou auxiliar, escalado pela Instituição de Ensino para
acompanhar o grupo durante o passeio.

Informações do Passeio

data:
Manhã (9h-12h)
turno:
nº de alunos:
idade média:
nº de supervisores:

Tarde (13h-16h)

Integral (10h-15h)

Informações sobre o passeio agendado, para organização interna do parque.

Informações da(s) Refeição(ões)

origem:
opção(ões):
quan�dade:

Cantina da Duda

Escola

Informações sobre a refeição do grupo, para organização interna do parque.
Preencher “opção” e “quantidade” caso a origem seja a Cantina da Duda.

Rio de Janeiro, __/__/2021

Representante da Instituição de Ensino

Arca do Noah - Parque de Educação Ambiental
CNPJ:27.948.572/0001-53
A.A: IN051028

Informações Adicionais:

Rio de Janeiro, __/__/2021

Representante da Instituição de Ensino

Arca do Noah - Parque de Educação Ambiental
CNPJ:27.948.572/0001-53
A.A: IN051028

