Colégio do Amor de Deus - Cascais
CIRCULAR Nº. 298/7 de 19/09/2016
Assunto – Visita de Estudo: UNIVERSIDADE de AVEIRO
Aos Encarregados de Educação dos alunos das turmas 10º 1A; 10º 1B; 11º 1 e 12º 1.
Ex.mos Senhores:
Com os nossos respeitosos cumprimentos, vimos informar que nos dias 29 e 30 de setembro, os alunos das turmas em epígrafe
terão uma visita de estudo à Universidade de Aveiro e centro histórico da cidade, de acordo com o seguinte programa:
29 de setembro
07:00 - Saída do CAD
11:30 - Receção aos alunos na Reitoria da Universidade de Aveiro (UA)
12:15 - Almoço no refeitório de Santiago (UA)
14:00 - Visita a vários Departamentos da UA
17:30 – Check-in nos hoteis Welcome In e Hotel Jardim
18:30 - Passeio de moliceiro nos canais urbanos da Ria de Aveiro
20:00 - Jantar no restaurante Adega da Tia Micas
30 de setembro
10:00 - Visita a vários Departamento da UA
12:15 - Almoço no refeitório de Santiago (UA)
14:00 - Visita ao Ecomuseu Marinha da Troncalhada
15:00 - Visita livre ao centro da cidade
16:00 - Saída de Aveiro
20:00 - Hora prevista de chegada ao CAD
As despesas importarão em 90 € (noventa euros). O pagamento deverá ser efetuado na totalidade, na Secretaria do Colégio,
até ao dia 26 de setembro. A referida importância inclui despesas de transporte, seguro de assistência em viagem, dois almoços,
um jantar, alojamento em regime de pequeno-almoço, passeio de moliceiro e entrada no Ecomuseu Marinha da Troncalhada.
Objetivo: Fomentar o gosto e interesse pela área das Ciências; participar em atividades laboratoriais e observar “in situ” aspetos
relacionados com diferentes áreas das Ciências (Biologia, Geologia, Física, Química, Ciências da Saúde, Eng. Eletrónica,
Telecomunicações, Informática, Eng. Civil e Eng. dos Materiais); contactar com o meio universitário e promover o convívio entre
alunos e professores.
Material necessário: Roupa e calçado confortável, bloco de notas, máquina fotográfica e dinheiro para despesas pessoais.
O Coordenador,
Pedro Correia
(Destacar e enviar ao Diretor de Turma)
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CIRCULAR Nº. 298/7 de 19/09/2016
Assunto – Visita de Estudo: UNIVERSIDADE de AVEIRO
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 nesta circular,
responsabilizando-se por eventuais danos que possam ocorrer e que ultrapassem o âmbito do Seguro Escolar.
Cascais, ____/____/_____
Assinatura do Encarregado de Educação ___________________________

