Visita de estudo
a Londres/ Paris
março de 2020

Reunião com Encarregados de Educação
25/10/2019

OBJETIVOS:
• Motivar os alunos para o estudo da língua estrangeira;
• Contactar diretamente com nativos da língua estrangeira no seu espaço;
• Desenvolver a expressão oral na língua estrangeira em situações de
comunicação real;
• Contactar com outras formas de vida cultural e social dentro da União
Europeia;
• Identificar a importância política de determinados locais relevantes
historicamente;
• Fomentar o espírito e a curiosidade científica;
• Usar adequadamente linguagens do saber cultural, científico e tecnológico
para se expressar;
• Desenvolver nos alunos a autonomia (controlada);
• Desenvolver o sentido de responsabilidade nos alunos;
• Desenvolver o respeito por outros povos e formas de estar diferentes.

LONDRES
• Datas: de 23 a 28 de março
• Locais a visitar:
• Natural History Museum;
• Science Museum;
• Imperial War Museum;
• British Museum;
• National Art Gallery;
• Tower of London;
• London Eye;
• Madame Tussaud’s;
• Cambridge;
• Camden;
• Legoland;
• Windsor Castle;
• Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter;
• 2 Musicais no West End…

PARIS
• Datas: de 23 a 26 de março
• Locais a visitar:
• Visita panorâmica da cidade com guia local, visitando os sítios de maior
interesse da cidade;
• Passeio de barco no Sena (bateau-mouche);
• Visita ao Museu do Louvre;
• Visita ao Palácio de Versailles;
• Subida ao 3.º andar da Torre Eiffel;
• Disneyland Paris;
• Visita a Montmartre;
• Place de Tertre;
• Basílica do Sacré Coeur...

LONDRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

60 alunos
Voo (não em Low Cost) e todas as taxas e despesas inerentes – partida 1.º voo da manhã (entre
as 8:00 e 9:00)/ chegada último da noite (entre as 21:00 e 22:00) ;
Bagagem de porão até 23kg;
Seguro de viagem;
Transfer em camioneta privada do/para aeroporto e para/do hotel (em Londres);
Hotel (Travelodge ou similar) com pequeno-almoço em quartos múltiplos;
Camioneta privada para Cambridge, Warner Bros. Studio e Legoland;
Bilhete de metro para todos os dias;
Entradas em:
• Tower of London;
• London Eye;
• Madame Tussaud’s;
• Legoland;
• Windsor Castle;
• Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter;
• 2 Musicais no West End.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS ALMOÇOS E JANTARES!

PARIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

35 alunos
Voo e todas as taxas e despesas inerentes – partida 09h40/ chegada 18h05;
Bagagem de cabine até 10kg;
Seguro de viagem;
Transfer em autocarro do/para aeroporto e para/do hotel (em Paris);
Hotel (Ibis Budget ou similar) com pequeno-almoço;
Jantar no dia 23, almoço e jantar no dia 24 e almoço no dia 25;
Todas as deslocações em camioneta privada;
Acompanhamento durante toda a viagem de uma guia;
Entradas em:
• Visita panorâmica da cidade com guia local – Passeio de Barco no Sena (bateaumouche);
• Subida ao 3.º andar da Torre Eiffel;
• Museu do Louvre;
• Palácio de Versailles;
• Entrada nos dois parques da Disneyland Paris.

LONDRES
• Escola:
• Entrega da autorização, ATÉ 31 DE OUTUBRO, aos professores de inglês;
• Enviar para o mail f558@aevp.net (Conceição Moleiro) os dados do CC válido
(nome completo, n.º com dígitos de controlo, data de validade e data de
nascimento), nome dos pais e contactos telefónicos (pais e aluno/a) e mail do
EE.
• Notário (aguardar instruções/informações):
• Autorização de saída do território nacional com os professores (pai e mãe – ATT
à tutela do poder parental)
• Loja do Cidadão / outro organismo:
• Cartão internacional de saúde.
• Banco:
• Realizar as transferências/depósitos dentro dos prazos.

PARIS
• Escola:
• Entrega da autorização, ATÉ 31 DE OUTUBRO, às professoras de francês;
• Enviar para o mail f1690@aevp.net (Paula Ponte) os dados do CC válido (nome
completo, n.º com dígitos de controlo, data de validade e data de nascimento),
nome dos pais e contactos telefónicos (pais e aluno/a) e mail do EE.
• Notário (aguardar instruções/informações):
• Autorização de saída do território nacional com os professores (pai e mãe – ATT
à tutela do poder parental)
• Loja do Cidadão / outro organismo:
• Cartão internacional de saúde
• Banco:
• Realizar as transferências/depósitos dentro dos prazos

LONDRES
• 4 prestações, sendo que a última poderá ser ajustada
• 1.ª prestação de 300 euros até 08 de novembro
• 2.ª prestação de 223 euros até 13 de dezembro
• 3.ª prestação de 223 euros até 07 de fevereiro
• 4.ª prestação de 223 euros até 06 de março
• Depósito em conta do Banco Millenium
• Enviar o comprovativo de depósito, por correio eletrónico,
devidamente identificado para
Conceição Moleiro: f558@aevp.net

PARIS

• 4 prestações, sendo que a última poderá ser ajustada
• 1.ª prestação de 150 euros de 01 a 08 de novembro
• 2.ª prestação de 150 euros até 13 de dezembro
• 3.ª prestação de 140 euros até 31 de janeiro
• 4.ª prestação de 135 euros até 29 de fevereiro

• 1.ª prestação, depósito em conta do Banco Santander Totta
• 2.ª, 3.ª e 4.ª prestações pagamento por plataforma Eupago.pt
• Enviar o comprovativo de depósito, por correio eletrónico,
devidamente identificado para
Paula Ponte: f1690@aevp.net
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