
Porquê e como: 
Existem inúmeros  sites  com visitas virtuais a museus e a outros locais de interesse histórico
ou cultural mas, normalmente, estão mais focados na população adulta. No entanto, é possível
encontrar alguns destinados a crianças que proporcionam, para além das visitas virtuais,
diversas atividades que permitem conhecer esse local de uma forma divertida e lúdica.  As
sugestões que se seguem, infelizmente apenas em língua inglesa, vão levar a criança até ao
Jardim Zoológico de San Diego (Califórnia, EUA), ao Museu de História Natural e
ao Metropolitan Museum of Art, ambos em Nova Iorque.

Jardim Zoológico de San Diego: Neste site irá poder visitar os animais e
conhecer as características de cada um (separador: animals) ou ver
vídeos acerca de alguns desses animais e aprender acerca dos seus
comportamentos (separador:  vídeos).    Para quem domina o inglês, o
separador:  stories,  conta as histórias de alguns dos animais que
habitam o Zoo. O separador: activities,  tem diversas atividades para
pintar e construir que podem ser feitas pela criança e pelo adulto,
enquanto que o separador games    tem jogos online, focados nalguns
dos animais do Zoo, e que se dirigem a diversas idades.

Tanto as  crianças como os adultos adoram explorar e
conhecer novos assuntos e locais.  Seja visitar museus e
admirar as obras expostas, explorar jardins zoológicos e os
seus diversos animais ou dar um pulinho ao tempo dos
dinossauros, muitas aventuras podem ser vividas pelas
crianças, sem sair do conforto (e segurança) das suas
casas.

EXPLORAR E APRENDER

BRINCAR

Clique nas imagens e embarque nestas viagens alucinantes!

https://kids.sandiegozoo.org/


Museu de Historia Natural: É possível visitar as diversas alas
do museu mas, mais dirigida às crianças, é a zona designada de Hall
dos Fósseis, onde se podem  ver fósseis ou reproduções artificiais de
inúmeros animais extintos.
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