
     

  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 346/3 de 12 /10/2016 

 

Assunto – Visita de estudo – Cascais     

 

Exmos. Encarregados de Educação dos alunos das turmas 9º A, B e C, 

 

Vimos informar que, no próximo dia 14 de outubro, os alunos das turmas em epígrafe farão uma visita de estudo a 

Cascais, de caráter gratuito, no âmbito do Projeto «Descobrir Cascais», em parceria com o Núcleo de Património 

Histórico e Cultural da Câmara Municipal de Cascais, no decorrer da qual um arqueólogo e um historiador guiarão 

os alunos numa visita ao interior da Fortaleza de Nossa Senhora da Luz, seguindo-se um percurso temático pela 

baixa de Cascais, até ao Passeio Visconde da Luz. Os alunos farão também um levantamento fotográfico dos locais 

visitados, com vista a um trabalho que se enquadra no projeto e que está a ser desenvolvido na disciplina de 

Educação Visual - «Recriar Cascais». 

 

Esta visita de estudo tem como objetivo principal motivar os alunos para o Projeto «Descobrir Cascais», desenvolver 

a sua cultura artística, aprofundar o seu conhecimento cultural, histórico e científico  relacionado com a Vila de 

Cascais, bem como promover o espírito de grupo entre alunos e professores.  

 

O alunos deverão levar: calçado adequado para caminhar; água; um lanche; Diário Gráfico A5 e materiais 

riscadores (canetas pretas e coloridas, aguarelas, alguns lápis de cor e o pincel de água); telemóvel ou máquina 

fotográfica.  

 

A saída do Colégio será às 08h30 e o percurso será integralmente realizado a pé, sob a supervisão dos professores 

acompanhantes, estando prevista a chegada ao Colégio às 13h30. 

 

Caso seja mais conveniente aos Encarregados de Educação recolher o(s) seu(s) educando(s) junto à Praia dos 

Pescadores/Hotel Baía, deverão comunicá-lo à Diretora de Turma, por escrito, até ao dia 13 de outubro, quinta-feira. 

Nesse caso, o ponto de encontro será no local referido às 13h. 

  

Com os melhores cumprimentos, 

A Coordenadora do 3º Ciclo 

Ana Catalão 


