
  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. 284/7 

Assunto – Visita de Estudo das Ciências: Estremoz - Évora 

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

Ex.mos Senhores: 

Com os nossos mais respeitosos cumprimentos, vimos informar que, nos dias 28 e 29 do mês de setembro, os alunos das turmas 

em epígrafe terão uma Visita de Estudo ao Centro de Ciência Viva de Estremoz, à Universidade de Évora e à empresa 

corticeira Corticarte. 

Os alunos sairão do Colégio às 07:00 horas do dia 28 de setembro, com destino ao Centro de Ciência Viva de Estremoz, no qual 

participarão em diversas atividades, tais como, visitas a exposições, atividades laboratoriais, palestras, entre outras.  

Seguidamente, deslocar-se-ão para a praia fluvial de Monsaraz (praia vigiada com bandeira azul) onde participarão em diversas 

atividades de caráter lúdico. No final da tarde, regressarão aos arredores de Estremoz, ficando alojados no Hotel Imperador, onde 

decorrerá o jantar. No dia 29 de setembro, com hora de saída a combinar no local, os alunos deslocar-se-ão para a cidade de 

Évora. Durante a manhã, nesta cidade, efetuarão visitas às instalações e laboratórios dos vários polos da Universidade. O almoço 

decorrerá na cantina da Universidade. Durante a tarde, efetuarão uma visita à empresa corticeira Corticarte onde efetuarão uma 

visita guiada que permitirá adquirir conhecimentos sobre a obtenção, transformação e produção de artigos com aplicações 

comerciais e industriais  em cortiça. Neste dia, regressarão a Cascais onde chegarão por volta das 19:30 horas.  

As despesas importarão em 90 € (Noventa Euros). O pagamento deverá ser efetuado na totalidade, na secretaria do colégio, 

até dia 20 de setembro. A referida importância inclui despesas de transporte, alojamento, jantar do dia 28 de setembro e pequeno-

almoço do dia 29 de setembro, seguro de assistência em viagem, bem como todas as atividades previstas. Não estão incluídos os 

almoços, que no dia 28 de setembro deverá ser pic-nic e no dia 29 de setembro será na cantina da Universidade de Évora e 

atividades que os alunos pretendam realizar na praia fluvial. 

Objetivo da Visita de Estudo: Fomentar o interesse pela área das Ciências; realizar atividades laboratoriais e observar “in situ” 

aspetos relacionados com diferentes áreas das Ciências (Física, Química, Biologia e Geologia); contactar com o meio universitário 

e promover o convívio entre alunos de Ciências e professores. 

Material necessário: Roupa e calçado confortável, fato-de banho, bloco de notas, pic-nic para o dia 28 de setembro e dinheiro para 

despesas pessoais. É impreterível que os alunos se façam acompanhar do respetivo cartão de cidadão. 

O Coordenador do Ensino Secundario, 

Prof. Pedro Correia 

 
(Destacar e entregar 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.        /       /      / 2017 

Assunto – Visita de Estudo das Ciências: Estremoz - Évora 

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 

 


