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Nª REfª 282/7  

Viagem de Estudo a AVEIRO   COSTA NOVA / PASSADIÇOS DO PAIVA E CASCATAS 
         
 
 
 
 
 
 
 
Destinatários – Alunos do SECUNDÁRIO de ARTES + 10.3 Humanidades 
Esta viagem, assim como todas as que temos feito nos últimos anos, tem como objetivo ajudar a melhorar a cultura artística dos 
nossos alunos, bem como promover o espírito de grupo entre os alunos e professores. Visitaremos monumentos e locais importantes 
bem como realização de atividades. Em AVEIRO – Conhecer o centro histórico da cidade / visita guiada no Museu de Sta. Joana 
Princesa - Barroco, bem como ver os edifícios de Arte Nova. Passeio de Moliceiro pelos Canais. Jantar típico no centro de Aveiro. 
passeio pela COSTA NOVA. Visita ao Farol da Barra . Caminhada pelos PASSADIÇOS DO PAIVA com possíveis banhos em praias 
fluviais e CASCATAS. 
O preço a pagar na secretaria é de 84 € . Neste valor está incluído: 

• Transporte em autocarro com todas as despesas de combustível, portagens e alojamento do motorista (2 motoristas por Bus )  
• 1 noite de estadia no Hotel da Barra com pequeno-almoço incluído. 
• 1 jantar no restaurante “Adega da Tia Micas” bebidas incluídas (soft drinks). 
• Passeio de moliceiro pelos canais - 45 minutos (divididos em dois grupos).  
• Entrada nos Passadiços do Paiva e uma “lunchbox” fornecido pelo Hotel para o almoço piquenique do passeio. 
• Seguro de assistência em viagem. 

 
Os alunos deverão levar consigo algum dinheiro para possíveis entradas do museu /exposições... (se necessário) e para as restantes 
refeições (almoço e lanche de 5ªfeira + lanche de 6ºfeira). 
 
A saída será na 5ºfeira, dia 28 de setembro (7h da manhã) PONTUAIS e a chegada na 6ªfeira , dia 29 de setembro, 
ao fim do dia. 
 

O pagamento deverá ser efetuado na sua totalidade na secretaria da escola até ao dia 22 de SETEMBRO.   
(em caso de transferência bancária fazer a respetiva identificação (nome do aluno inclusive) e envio do conformativo por email para a secretaria)  
 
O coordenador do Ensino Secundário 
Pedro Correia 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Eu, encarregado de educação do aluno____________________________________________turma____ declaro que 
autorizo o meu educando a participar na Viagem de Estudo a AVEIRO que se irá realizar nos dias 28 e 29 de Setembro 
de 2017, responsabilizando – me por qualquer situação que possa ocorrer, fora do âmbito do seguro escolar. 
 

                                                                                                                      O Encarregado de Educação 
                                                                                                                                          _______________________ 

                                                                                                                                                                        Data: __ /___/ 2017 


