
PROCEDIMENTOS PARA VISITA MONITORADA AO ZOOLÓGICO: 
 
1. Agendar visita orientada com no mínimo uma semana de antecedência da 
data pretendida, pelo fone 3902-1388/ 3902-1387 (Zoológico de Cascavel), 
informando: 

 O dia e a hora propostos para a visitação. 

 O número de pessoas visitantes (sendo o nº máximo de 70 alunos por 
visita).  

 A faixa etária e série escolar. 

 O telefone da escola. 
2. Os ônibus devem se dirigir ao estacionamento próximo à entrada principal do 
Zôo, onde os alunos e professores receberão as primeiras instruções dos 
monitores. 
3. Ficara sob responsabilidade das escolas e instituições, quaisquer danos ou 
acidentes que eventualmente venham acontecer dentro do parque. 
4. Qualquer problema referente à visitação ao parque deverá ser comunicado a 
administração do Zôo. 
5. Escolas sem agendamento prévio, não contarão com o acompanhamento do 
monitor. 
6. Nos dias chuvosos ficam suspensas às visitas monitoradas, para própria 
segurança dos alunos, a escola ou instituição deverá verificar a previsão do 
tempo e entrar em contato com o Zôo para novo agendamento. 
7. A escola deverá ligar para confirmação da agenda, com 1 ou 2 dias de 
antecedência a visitação. 
8. As visitas monitoradas ao longo das trilhas poderão ter duração de 90 
minutos, mais 15 minutos para o lanche.  
9. Poderão ser atendidas de 01 à 02 escolas por período, desde que haja 
disponibilidade de monitores e as visitas ocorram em horários distintos. 
10. As agendas serão cumpridas criteriosamente, sendo organizada 
preferencialmente por uma única pessoa (Setor administrativo do Zoológico), e 
em seguida passada aos monitores. 
11. A escola que por algum motivo atrasar-se para o passeio terá o horário de 
visitação reduzido em proporção aos minutos de atraso. 
 
12. LEMBRETE: Nas Segundas-feiras o Zoológico encontra-se fechado 
para visitação pública, devido à necessidade de realização de serviços 
internos, porém nos demais dias, de Terça-feira à Domingo, inclusive aos 
feriados, está aberto a visitação no horário das 08:00hs as 17:30hs, não 
fechando para o almoço. 


