
Regulamento

Os seguintes termos e condições destinam-se a regular o passatempo 
“BI Animal”, promovido pelo Jardim Zoológico de Lisboa e pela 
empresa Lusoinfo Multimédia, dirigido aos alunos dos 3.º e 4.º anos de 
escolaridade do 1.º ciclo do Ensino Básico.

1. Objetivos e destinatários

Com este passatempo pretendemos, em primeiro lugar, sensibilizar o 
meio escolar para a proteção da vida animal e dos ecossistemas. O 
objetivo é promover um trabalho de investigação, de pesquisa e de 
recolha de dados, sobre as espécies animais ameaçadas do Sudeste 
Asiático e que podemos encontrar no Jardim Zoológico de Lisboa. Os 
participantes são assim desafiados a criar uma ficha de identificação 
de um animal a partir de uma plataforma digital de trabalho designada 
por BI Animal.

O passatempo “BI Animal” destina-se a todas as turmas do 3.º e 4.º 
anos das escolas do Ensino Básico do 1.º ciclo, públicas ou privadas.

2. Definição do trabalho

Cada escola ou turma deverá aceder ao link disponibilizado abaixo, 
para ter acesso à plataforma multimédia BI Animal.

Link de acesso à plataforma: http://www.lusoinfo.com/biAnimal/

Serão admitidas, unicamente, as fichas de identificação construídas na 
plataforma BI Animal, disponibilizada para o efeito.

O professor deve enviar o trabalho, realizado pela turma, por correio 
eletrónico para passatempobianimal@gmail.com. Os trabalhos 
admitidos serão posteriormente publicados no álbum “BI Animal” na 
página de Facebook do Manual Digital 
http://www.facebook.com/manualdigital

Procedimentos a seguir:
a) As turmas terão acesso a uma lista de espécies ameaçadas e 
integradas no Jardim Zoológico de Lisboa.
b) Cada turma deve selecionar um dos animais que integram a lista e 

desenvolver um trabalho de investigação, de forma a concretizarem 
uma ficha de identificação na plataforma BI Animal. Cada turma deve 
enviar apenas uma ficha de identificação e um texto informativo, 
sobre o animal, desenvolvido a partir da pesquisa realizada.

c) Todos os trabalhos devem estar identificados com o nome da escola, 
designação da turma e ano de escolaridade.

d) O envio do trabalho deve ser efetuado até ao dia 17 de maio de 
2013. Após esta data os trabalhos recebidos não são admitidos para 
efeitos deste passatempo.

A Lusoinfo Multimédia faculta gratuitamente o acesso à plataforma BI 
Animal aos participantes, podendo fazer uma exposição das suas 
funcionalidades e esclarecer dúvidas que possam surgir sobre a sua 
utilização. Em anexo segue uma ficha descritiva das funcionalidades 
desta plataforma, assim como alguns exemplos da sua utilização.

3. Votação dos trabalhos

A votação dos trabalhos favoritos, decorre na página de facebook do 
Manual Digital até às 23:00H do dia 31 de maio de 2013.

O trabalho vencedor, com o maior número de votos (Gosto), será 
anunciado nas mesmas páginas do facebook e nas páginas de internet 
do Jardim Zoológico e da Lusoinfo Multimédia, no dia 3 de junho de 
2013.

4. Prémio

A turma que construiu o trabalho vencedor ganha bilhetes de entrada 
para uma visita ao Jardim Zoológico, para todos os colegas de turma, 
professor e auxiliar de ação educativa e 25 DVD do Manual Digital 
PACK Professor (incluí os 4 anos de escolaridade), com centenas de 
recursos educativos digitais para todas as áreas do conhecimento, 
incluído a área de Língua Inglesa.

O prémio será entregue na escola da turma vencedora, num dia a 
combinar com o professor responsável.

1/2

Passatempo
BI Animal



Regulamento

Os seguintes termos e condições destinam-se a regular o passatempo 
“BI Animal”, promovido pelo Jardim Zoológico de Lisboa e pela 
empresa Lusoinfo Multimédia, dirigido aos alunos dos 3.º e 4.º anos de 
escolaridade do 1.º ciclo do Ensino Básico.

1. Objetivos e destinatários

Com este passatempo pretendemos, em primeiro lugar, sensibilizar o 
meio escolar para a proteção da vida animal e dos ecossistemas. O 
objetivo é promover um trabalho de investigação, de pesquisa e de 
recolha de dados, sobre as espécies animais ameaçadas do Sudeste 
Asiático e que podemos encontrar no Jardim Zoológico de Lisboa. Os 
participantes são assim desafiados a criar uma ficha de identificação 
de um animal a partir de uma plataforma digital de trabalho designada 
por BI Animal.

O passatempo “BI Animal” destina-se a todas as turmas do 3.º e 4.º 
anos das escolas do Ensino Básico do 1.º ciclo, públicas ou privadas.

2. Definição do trabalho

Cada escola ou turma deverá aceder ao link disponibilizado abaixo, 
para ter acesso à plataforma multimédia BI Animal.

Link de acesso à plataforma: http://www.lusoinfo.com/biAnimal/

Serão admitidas, unicamente, as fichas de identificação construídas na 
plataforma BI Animal, disponibilizada para o efeito.

O professor deve enviar o trabalho, realizado pela turma, por correio 
eletrónico para passatempobianimal@gmail.com. Os trabalhos 
admitidos serão posteriormente publicados no álbum “BI Animal” na 
página de Facebook do Manual Digital 
http://www.facebook.com/manualdigital

Procedimentos a seguir:
a) As turmas terão acesso a uma lista de espécies ameaçadas e 
integradas no Jardim Zoológico de Lisboa.
b) Cada turma deve selecionar um dos animais que integram a lista e 

desenvolver um trabalho de investigação, de forma a concretizarem 
uma ficha de identificação na plataforma BI Animal. Cada turma deve 
enviar apenas uma ficha de identificação e um texto informativo, 
sobre o animal, desenvolvido a partir da pesquisa realizada.

c) Todos os trabalhos devem estar identificados com o nome da escola, 
designação da turma e ano de escolaridade.

d) O envio do trabalho deve ser efetuado até ao dia 17 de maio de 
2013. Após esta data os trabalhos recebidos não são admitidos para 
efeitos deste passatempo.

A Lusoinfo Multimédia faculta gratuitamente o acesso à plataforma BI 
Animal aos participantes, podendo fazer uma exposição das suas 
funcionalidades e esclarecer dúvidas que possam surgir sobre a sua 
utilização. Em anexo segue uma ficha descritiva das funcionalidades 
desta plataforma, assim como alguns exemplos da sua utilização.

3. Votação dos trabalhos

A votação dos trabalhos favoritos, decorre na página de facebook do 
Manual Digital até às 23:00H do dia 31 de maio de 2013.

O trabalho vencedor, com o maior número de votos (Gosto), será 
anunciado nas mesmas páginas do facebook e nas páginas de internet 
do Jardim Zoológico e da Lusoinfo Multimédia, no dia 3 de junho de 
2013.

4. Prémio

A turma que construiu o trabalho vencedor ganha bilhetes de entrada 
para uma visita ao Jardim Zoológico, para todos os colegas de turma, 
professor e auxiliar de ação educativa e 25 DVD do Manual Digital 
PACK Professor (incluí os 4 anos de escolaridade), com centenas de 
recursos educativos digitais para todas as áreas do conhecimento, 
incluído a área de Língua Inglesa.

O prémio será entregue na escola da turma vencedora, num dia a 
combinar com o professor responsável.

2/2

Passatempo
BI Animal


