Colégio do Amor de Deus - Cascais
CIRCULAR Nº. 342/3 de 14/09/2015
Assunto – Visita Cultural: COIMBRA
Aos Encarregados de Educação dos alunos das turmas 10º 1A; 10º 1B; 11º 1; 12º 1A e 12º 1B .
Ex.mos Senhores:
Com os nossos mais respeitosos cumprimentos, vimos informar que, nos dias 1 e 2 do mês de outubro, os alunos das turmas em
epígrafe terão uma Visita Cultural ao Centro Histórico da Cidade de Coimbra e à Universidade de Coimbra.
Os alunos sairão do Colégio às 07:15 horas do dia 1 de outubro com destino ao Centro da Cidade (Praça da República), na qual
iniciarão uma visita guiada ao centro histórico da cidade, seguido de almoço pic-nic.
Seguidamente, deslocar-se-ão para o Polo I da Universidade de Coimbra, onde, após uma palestra de boas vindas, visitarão os
Departamentos de Física e de Química desta Universidade. Durante a tarde, efetuarão visitas às instalações e laboratórios deste
polo. No final da visita, cerca das 17:30 h, os alunos deslocar-se-ão para o Hotel D.Luís (www.hoteldluis.pt), situado nos arredores
de Coimbra, onde se instalarão. Mais tarde, em hora a combinar, voltarão de novo à Cidade de Coimbra, para jantar no restaurante
Coisas de Comer, onde assistirão à atuação de tunas académicas. No final do jantar regressam ao hotel.
No dia 2 de outubro, com hora de saída a combinar no local, e após o pequeno-almoço no hotel, os alunos deslocar-se-ão para o
Polo II da Universidade (polo das Engenharias) e/ou polo III (polo da Saúde), onde irão contactar com monitores e professores,
realizando diversas atividades.
O almoço decorrerá na cantina da Universidade. Após o almoço, efetuarão um passeio junto às margens do rio Mondego. Neste
dia regressarão a Cascais onde chegarão por volta das 19:00 horas.
As despesas importarão em 70 € (Setenta Euros). O pagamento deverá ser efetuado na totalidade, na secretaria do colégio,
até dia 24 de setembro. A referida importância inclui despesas de transporte, seguro de assistência em viagem, jantar do dia 1 de
outubro, alojamento, pequeno-almoço e almoço do dia 2 de outubro, bem como todas as atividades previstas.
Objetivo da Visita de Estudo: Fomentar o interesse pela área das Ciências; realizar atividades laboratoriais e observar “in situ”
aspetos relacionados com diferentes áreas das Ciências (Física, Química, Biologia e Geologia); contactar com o meio universitário
e promover o convívio entre alunos de Ciências e professores.
Material necessário: Roupa e calçado confortável, bloco de notas, máquina fotográfica, pic-nic para o dia 1 de outubro (almoço e
lanches) e dinheiro para despesas pessoais.
O Coordenador
Pedro Correia
(Destacar e enviar ao Diretor de Turma)
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CIRCULAR Nº. 342/3 / 14 / 9 / 2015
Assunto – Visita Cultural: COIMBRA
O Encarregado de Educação do(a) aluna(a) __________________________________________, Ano _____ Turma ____ N.º ____
AUTORIZA / NÃO AUTORIZA (riscar o que não interessa) o seu educando a participar na visita de estudo referida na circular em
epígrafe, responsabilizando-me por eventuais danos que possam ocorrer e que ultrapassem o âmbito do Seguro Escolar.
Cascais, ____/____/_____
Assinatura do Encarregado de Educação

