
  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 Nº169/3 de 28/10/2021 

 

Assunto – Atividade de “Team building” 

Aos Encarregados de Educação dos alunos da turma do 12º1A 

Exmos. Senhores, 

Vimos informar que, no dia 15 de novembro (2.ª feira), os alunos da turma em epígrafe terão uma atividade de 

“Team building”, no âmbito das disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento, que decorrerá entre as 10.30h e as 

16.00h. 

10:30h- saída a pé do CAD dos alunos do, na companhia dos professores Ana Pereira (DT 12º 1A) e Salomé 
Castanhas (professora de Biologia), em direção à estação de comboios de Cascais; 
 
- Chegada ao Cais do Sodré pelas 12:00h; 
- Caminhada até ao Chiado; 
- Almoço na zona do Chiado (os alunos poderão levar almoço ou adquirir na zona); 
- Caminhada até ao  Game Over, na Rua d’O Século; 
- Atividade de Escape Room, decorrerá entre as 14:30h e as  16:00h; 
- Regresso a Cascais pelo percurso inverso, não sendo necessário voltar ao colégio. 
 

Objetivos: 

1- Fomentar o espírito de camaradagem, de colaboração e adaptação a novos desafios, salientando-se 

fatores como a descoberta e a revelação sobre os outros e sobre cada um de nós;  

2- Desenvolver estratégias que estimulem o trabalho de equipa, a concentração e a motivação para, em 

conjunto, se ultrapassarem desafios; 

3- Incentivar a comunicação entre os participantes, que permita uma análise mais eficaz de informações;  

4- Estimular a criatividade na resolução de situações problemáticas; 

5- Desenvolver competências de liderança, que não sejam impostas ou nomeadas hierarquicamente. 

 

Os alunos deverão levar roupa e calçado confortáveis, bem como dinheiro ou passe para o bilhete de ida e 

volta, bem como para o almoço (se for esta a opção). 

 

 A atividade importará em € 14,50, tendo a importância sido recolhida pelos alunos. 

Com os melhores cumprimentos 

O Coordenador do Ensino Secundário 

Pedro Correia 

 

 


