Centro de Interpretação da Serra da Estrela
5º e 6º Ano
A Exposição Permanente aborda diversas áreas do conhecimento e integra aspetos
científicos, didáticos e lúdicos, relativos ao planeta Terra, à região centro e à serra da
Estrela. Os conteúdos são apresentados em diferentes suportes expositivos, com
recurso a tecnologias de informação. Na área dedicada à serra, exploram-se aspetos
relativos à geologia, clima e ecologia da montanha, e à geografia humana. A Exposição
temporária, A Serra da Estrela a Três Dimensões, permite aprofundar e complementar
os conteúdos da exposição permanente, explorando temas centrais como a geologia, a
geomorfologia, os habitats naturais, a flora e a fauna. A Visita ao planalto superior da
serra inclui percurso em autocarro: Seia - Senhora do Espinheiro - Sabugueiro - Lagoa
Comprida – Torre; e percurso pedestre: realização parcial do Percurso de Gramíneas
de Altitude da Serra da Estrela (Lagoa Comprida).

Dia:
Saída:
Chegada:

27 de fevereiro de 2014
08:30
20:30

 Os alunos serão acompanhados pelos professores:
Dr. José Carlos Martins, Dr. Carlos Araújo, Dr. Fernando Monteiro e Dr. Vítor Brito.
 Recomenda-se que os alunos venham preparados para o clima de
equipando-se com agasalho adequado para o frio e botas que protejam
temperaturas baixas e humidade. Salienta-se, ainda, que a realização
Serra da Estrela poderá sofrer modificações em função das
meteorológicas.

montanha,
os pés das
da saída à
condições

 Aos alunos que habitualmente almoçam do Colégio será fornecido farnel de
almoço. Os restantes deverão levar farnel de almoço por sua conta.
Todos deverão levar lanche para a manhã e para a tarde.

----------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZAÇÃO
Autorizo que o meu filho _______________________________________, do ____º ano,
participe na visita à Serra da Estrela, que se realiza no dia 27 de fevereiro de 2014.

Data: ____/____/____

Assinatura: _________________________________
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