
Visita de Estudo do 2º Ciclo 

 No passado dia 29 de maio, os alunos do 2º ciclo do nosso agrupamento tiveram 
oportunidade de realizar uma visita de estudo à região de Aveiro. Esta visita de estudo era 
uma atividade do Plano Anual de Atividades do Agrupamento, proposta pelos diretores de 
turma. A visita a uma zona de mar inseriu-se também no projeto “O nosso Mar: conhecer 
para aMAR”, em que o tema foi explorado ao longo do ano pelas turmas do 5ºA, C e F e 
6ºB, em articulação com a Biblioteca Escolar e apoiado pelo Plano Nacional de Leitura, no 
âmbito do «Ler+Mar». 
Ao longo do dia, num ambiente de aprendizagem e salutar convívio, os alunos, com a ajuda 

de guias, visitaram/conheceram: 

 

- Uma salina, (que nesta região se chama marinha) a Marinha Grã-Caravela, nesta uma 

guia e um “Marnoto” (homem que faz a marinha) explicou todo o processo de extração do 

sal marinho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- O Museu Marítimo de Ílhavo, que ofereceu a possibilidade de reencontrar inúmeros 
vestígios de um passado ainda recente, com especial destaque para o aquário dos 
bacalhaus. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- o Navio Museu Santo André, o qual permitiu experienciar a vida a bordo de um arrastão 
clássico da pesca do bacalhau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pelo meio, tiveram um passeio de lancha e/ou de barco moliceiro pela Ria de Aveiro, até 
à Costa Nova, onde foi possível observar as típicas casas desta região. 

 

 

No final do dia ainda houve tempo para ver o mar, brincar na areia e lanchar na praia da 
Barra, junto do Farol mais alto de Portugal.  

 

 

 

 

As turmas envolvidas no projeto almoçaram na EB 2,3 de Aradas e, depois da refeição, 

houve um encontro especial: cada turma conheceu pela primeira vez os alunos com quem 

se tinham correspondido ao longo do 2º e 3º período, trocando cartas e folhetos 

informativos das riquezas turísticas de cada concelho, para além de surpresas no âmbito 

de cada turma.  

Para além de apresentação de poesias, histórias, dramatizações e canções, houve uma 

troca de “miminhos”: as turmas do Sátão ofereceram um “pin” com o símbolo do Concelho 



a cada aluno/professor amigo e o livro “Terras do Concelho de Sátão” à biblioteca da 

escola (ofertas da Câmara Municipal), entre outras recordações dos produtos da nossa 

terra. Ainda ofereceram à escola e aos colegas de Aradas alguns trabalhos realizados a 

partir das leituras/atividades desenvolvidas durante o projeto. Os alunos e professores de 

Sátão também receberam surpresas variadas das turmas amigas.  

 

Todos os alunos tiveram oportunidade de realizar novas aprendizagens fora do contexto da 

sala de aula e despertar a curiosidade em aprender; de ampliar conhecimentos em termos 

pedagógicos, culturais e ambientais; de aprofundar conhecimentos sobre a cultura 

Portuguesa relacionada com o mar; de conhecer património natural e histórico nacional; e 

de reforçar alguns dos conteúdos abordados nos currículos escolares, entre outros. 

 

A visita contribuiu também para uma sã camaradagem e cooperação entre alunos e 

alunos/professores/pessoal não docente. 

Todos os participantes ficaram mais enriquecidos em saberes gerados pelo contacto com 

um património cultural, histórico e natural diferente do património local das terras de Sátão.  

 

Deixamos aqui um agradecimento especial a todos os que colaboraram nesta atividade e 

um bem-haja especial à Câmara Municipal de Sátão pela comparticipação nas despesas 

com o transporte, tornando a visita mais acessível a todos os alunos do 2º ciclo deste 

concelho.  

 

Os organizadores:  

Luís Carlos Sousa, Rosa Ângela Alves e Isabel Carvalho 


