
 

 C O L É G I O   DO   A M O R   D E   D E U S 

 

Refª.: 36/7 de 22 de janeiro de 2015 
 
Aos Encarregados de Educação dos alunos do 9º ano – Turmas A, B e C 
 
Assunto: Visita de Estudo a Serpa 
 
 Vimos por este meio informar que, nos dias 12 e 13 de fevereiro, irá realizar-se uma Visita de Estudo a 
Serpa, destinada aos alunos do 9º ano de escolaridade, como forma de conhecer outras realidades, no âmbito das 
disciplinas de História, Geografia e Educação Visual. 

 

A partida do Colégio, no dia 12 de fevereiro, será às 8:00h, com chegada prevista a Serpa pelas 11h. 
Durante o período da manhã será realizada uma visita guiada ao Centro Histórico, Castelo, Museu do Relógio e 
Fábrica do Queijo. Durante a tarde, os alunos, irão realizar uma visita ao Museu Etnográfico e Casa do Cante. 

 

No dia 13, após o pequeno-almoço, irá realizar-se uma visita à Adega de Pias. Depois de almoço, a visita a 
realizar será a um lagar tradicional. As atividades têm hora prevista de término pelas 15.30h, hora do regresso a 
Cascais. A chegada está prevista para as 18.30 horas. 

 

Os alunos serão acompanhados pelos professores Ana Isabel Lima, Ana Paula Xavier, Helena Monteiro,  
Rita Dias, Teresa Ramos, Ana Catarina Santos e Marina Inácio.  

 

O preço da atividade será de 41,5 euros (inclui transporte, dormida, três refeições principais, 2 almoços e 1 
jantar, e visitas) e o respetivo pagamento será feito a um dos professores responsáveis (de Geografia ou de 
História) até ao dia 4 de fevereiro, através de numerário ou cheque endereçado à Congregação das Religiosas do 
Amor de Deus. 

As refeições principais serão realizadas no restaurante «Arrozinho de Feijão» e a dormida será nas 
instalações do Pavilhão Municipal de Serpa. 
 

Os alunos deverão levar roupa quente e calçado confortável para os dois dias, agasalhos, saco cama 
e um colchão de enrolar para dormir, artigos de higiene pessoal, um lanche para o 1º dia e o pequeno-
almoço do dia seguinte, e dinheiro para alguma necessidade extra. 

 
 Agradecemos a entrega do destacável e do respetivo pagamento até 2ª feira dia 4 de fevereiro, para se 
proceder à confirmação das marcações inerentes a esta atividade. 
 
 Com os nossos melhores cumprimentos, 
         A Coordenadora do 3º Ciclo 

                         Ana Catalão 
 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Autorizo o meu educando __________________________________________________, nº ___,Turma __, Ano __, 
a participar na Visita de Estudo a Serpa, a realizar nos dias 12 e 13 de fevereiro, responsabilizando-me por 
eventuais danos que possam ocorrer e que ultrapassem o âmbito do seguro escolar. 
Junto o pagamento de 41,5€ em (riscar o que não interessa) numerário/cheque nº ________________ s/o 
Banco______________.    

O Encarregado de Educação 
Data _____/_____/______         _____________________________________________ 


