
 

  C o l é g i o   d o   A m o r   d e   D e u s   -   C a s c a i s 

CIRCULAR Nº  318  / 3 / 2019 

 

Assunto – Visita de Estudo das Ciências: UNIVERSIDADE E CIDADE DE AVEIRO 

Aos Encarregados de Educação dos alunos das turmas 10º 1A; 10º 1B; 11º 1A; 11º 1B; 12º 1A e 12º1B. 

Ex.mos Senhores: 

Com os nossos mais respeitosos cumprimentos, vimos informar que, nos dias 19 e 20 do mês de setembro, os alunos das turmas em 

epígrafe terão uma visita de estudo a alguns departamentos da Universidade e cidade de Aveiro. Os alunos serão acompanhados pelos 

respetivos Diretores de Turma e outros professores. 

No dia 19 de setembro, os alunos sairão do Colégio às 06:45 horas, com destino à cidade de Aveiro, na qual participarão em diversas 

atividades, tais como, percurso pedestre nos passadiços da Ria de Aveiro (local de grande interesse ao nível da biodiversidade) e visita 

ao museu de Santa Joana Princesa, terminando a tarde com um passeio nos barcos típicos (moliceiros), pelos canais da Ria de Aveiro. 

O almoço será pic-nic, no centro da cidade e o jantar, no Restaurante “Adega da Tia Micas”. Os alunos ficarão alojados em dois hotéis 

no centro da cidade, Hotel Jardim e Hotel D. Afonso V. 

No dia 20 de setembro, toda a manhã será preenchida com atividades científico - pedagógicas em diversos departamentos da 

Universidade de Aveiro. O almoço decorrerá na cantina geral da Universidade. De seguida, os alunos terão um momento livre no centro 

da cidade onde poderão adquirir e provar as fantásticas iguarias da região. A chegada ao Colégio está prevista para as 19:30 horas.  

Oportunamente, os Diretores de Turma enviarão um guião da visita de estudo, com detalhes sobre a mesma, aos alunos e respetivos 

Encarregados de Educação. 

As despesas desta visita importarão em 98 € (noventa e oito euros). O pagamento deverá ser efetuado na secretaria do Colégio, até 

dia 13 de setembro. A referida importância inclui despesas de transporte em autocarro, seguro de assistência em viagem, alojamento 

em regime de pequeno almoço, jantar do dia 19 de setembro, almoço do dia 20 de setembro e visita guiada ao Museu de Santa Joana 

Princesa. O almoço no dia 19 de setembro deverá ser pic-nic. 

Objetivos da Visita de Estudo: fomentar o interesse por diferentes áreas do saber científico, cultural e do património português; 

participar em atividades científicas orientadas por docentes da Universidade de Aveiro; vivenciar o ambiente universitário de 

acolhimento ao caloiro e promover o convívio/partilha de experiências entre alunos e professores do curso de Ciências e Tecnologias. 

Material necessário: Roupa e calçado confortável, pic-nic para o almoço/lanches do dia 19 de setembro e dinheiro para despesas 

pessoais.  

É impreterível que os alunos se façam acompanhar do respetivo Cartão de Cidadão. 

O Coordenador do Ensino Secundário, 

Prof. Pedro Correia 

(Destacar e entregar, devidamente preenchido, ao Diretor de Turma) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

C o l é g i o   d o   A m o r   d e   D e u s   -   C a s c a i s   

CIRCULAR Nº.  318  / 3  / 2019 

Assunto – Visita de Estudo das Ciências: Universidade e Cidade de Aveiro 

O Encarregado de Educação do(a) aluno(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-se por eventuais danos que possam ocorrer e que ultrapassem o âmbito do Seguro Escolar. 

Cascais, ____/____/_____ 

Assinatura do Encarregado de Educação 

 


