
 

ESCOLA SECUNDÁRIA ANDRÉ DE GOUVEIA 

BIOLOGIA E GEOLOGIA 11º CT1 – 2010/11 

Assunto: Autorização para participação em visita de estudo. 

Ao Ex.
mo

 Enc. Educação 
No âmbito da disciplina de Biologia e Geologia e das actividades da Prática de Ensino Super-

visionada (Estágio) a turma do 11ºCT1 vai realizar no próximo dia 11 de Maio (4ª feira), uma visita 

de estudo ao Centro de Ciência Viva de Estremoz (CCVE). O CCVE oferece, para além das visitas 

às exposições "Terra; um planeta dinâmico" e “Evolução; Portugal de Antes da História” várias acti-

vidades relacionadas com a geologia, incluindo uma saída de campo a uma pedreira de exploração de 

mármore.  

A visita pretende, entre outros objectivos, estabelecer relações entre os conteúdos estudados na 

disciplina de Biologia e Geologia e as actividades desenvolvidas no CCVE; desenvolver capacidades 

de observação e organização e desenvolver e aplicar técnicas de campo na área da geologia. 

  A partida e chegada estão previstas, respectivamente, para as 09
h
:00’ e para as 17

h
:00’ junto ao por-

tão em frente à Ermida de São Sebastião. 

A participação na visita de estudo terá um custo de 11€. 

Certos da importância da actividade em causa, desde já agradecemos a sua colaboração. 
 

 Évora, 3 de Maio de 2011 
 

 

 

Na qualidade de Enc. Educação do aluno __________________________________, n.º ___, 

do 11ºCT1, autorizo/não autorizo (riscar o que não interessar) o meu educando a participar na visita de 

estudo ao CCVE de Estremoz no dia 11 de Maio de 2011. 
O Enc. Educação ________________________, dia ____/ ____. 
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(Rubrica do professor)  

(Rubrica do professor)  


