
  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 432/3 de 19/11 2019 

 

Assunto: Visita de estudo – Bombeiros Voluntários de Alcabideche e Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão 

 

Aos Encarregados de Educação dos alunos das turmas 9ºA, B e C 

 

Exmos. Senhores, 

Vimos informar que, na manhã do próximo dia 27 de novembro, quarta-feira, os alunos do 9º ano farão uma visita de estudo, de 

caráter gratuito, no âmbito de um projeto sobre Segurança Rodoviária, que está a ser desenvolvido nas disciplinas de Ciências 

Naturais, Físico-Química e Português, em transversalidade.  

Nesta visita aos Bombeiros Voluntários de Alcabideche e ao Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, os alunos serão 

informados das atividades desenvolvidas pelos Bombeiros no auxílio às vítimas de acidentes rodoviários (desencarceramento e 

manobras de suporte básico de vida) e conhecerão as consequências físicas e psicológicas nas vítimas de acidentes rodoviários, 

através do contacto direto com técnicos/utentes  do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão. 

 

Com a concretização deste projeto pretende-se: 

o a tomada de consciência da elevada sinistralidade registada em Portugal, bem como dos fatores de risco; 

o a sensibilização dos alunos para as consequências nefastas para o organismo dos acidentes rodoviários; 

o a consciencialização para a necessidade de uma atitude cívica correta como prevenção da sinistralidade. 

 

No final do projeto, como forma de divulgação, os alunos farão uma apresentação à comunidade escolar de informações referentes 

à segurança rodoviária, utilizando diversos meios de comunicação, consoante os seus interesses e competências. 

Atendendo à proximidade que aquelas instituições têm do Colégio, embora não o suficiente para nos deslocarmos a pé, e no 

sentido de evitar a despesa com a contratação de um transporte para o efeito, pedimos a colaboração dos Encarregados de 

Educação no sentido de, nesse dia, deixarem os seus educandos no local, às 8h30, e os recolherem às 13h30, conforme 

informação abaixo. 

  9ºA 9ºB 9ºC   

Início Local Fim Local 

8h30 Bombeiros de 

Alcabideche 

Nº 1 ao 15 Nº 1 ao 14 Nº 1 ao 14 13h30 Centro Reab. 

Alcoitão 

8h30 Centro Reab. 

Alcoitão 

Nº 16 ao 30 Nº 15 ao 27 Nº 15 ao 29 13h30 Bombeiros de 

Alcabideche 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Coordenadora do 3º Ciclo 

Ana Catalão 


