
 

Dia Mundial da vida selvagem 

 

No âmbito do Dia Mundial da Vida Selvagem, que se celebra a 3 de março, a ABAE | 

Programa Eco-Escolas em parceria com o Centro Educativo do Jardim Zoológico de Lisboa, 

convidaram todos os interessados a juntarem-se a eles numa visita virtual ao Jardim Zoológico de 

Lisboa.  

A comemoração do Dia Mundial da Vida Selvagem, criado em 2013 pela ONU, aquando da 

verificação da CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora 

Selvagens Ameaçadas de Extinção), tem como objetivo celebrar a fauna e a flora do planeta, assim 

como alertar para os perigos do tráfico de espécies selvagens animais.  

Neste Passeio pelo Jardim, guiado por Tiago Carrilho, técnico educativo do Centro Educativo 

do Jardim Zoológico de Lisboa, conhecemos melhor algumas espécies selvagens atualmente 

ameaçadas e quais as principais causas dessa ameaça.  

Os alunos das turmas 7A, 7B, 7C e 9B, bem como os docentes das disciplinas, do horário 

naquele intervalo de tempo, da escola básica e secundária Dr Vieira de Carvalho aceitaram o 

convite que lhes foi endereçado por meio da sua professora de Ciências Naturais, Sílvia Moreira.  

Assim, todos estes alunos, às 11h do dia 03 de março, e os professores das disciplinas que 

estavam a ter nessa hora (Elisete Reis, de português; Luísa Barbosa, de francês; Carla Amorim, de 

FQ; Sílvia Moreira, de CN, Helena Gorgal, de ET; Fernanda Pais, de inglês) participaram nesta 

visita virtual com mais de 65 mil espectadores (alunos, professores, encarregados de educação) de 

todo o território Nacional. 

O feedback que recebi dos alunos foi extremamente positivo, tendo os mesmos destacado o 

grande profissionalismo e discurso verdadeiramente cativante do Biólogo, Tiago Carrilho.  

Os alunos ficaram com “água na boca” pois, esperavam estar mais tempo a visionar os 

animais no zoo. 

Apesar dos constrangimentos da pandemia esta iniciativa promoveu uma interatividade 

muito importante nos tempos que correm! 
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