PASSEIO ESCOLAR A BARCELONA – ESPANHA
01 A 05 DE MARÇO DE 2014

INFORMAÇÕES PARA PAIS,
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E
ALUNOS

Dinamizadores do passeio escolar: grupo disciplinar de Espanhol
Destinatários: alunos do 9.º ano do 3.º Ciclo do Ensino Básico matriculados em Espanhol e qualquer aluno do
Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas Latino Coelho - Lamego, elementos da comunidade escolar, como
pais, Encarregados de Educação, docentes e não-docentes. Só serão aceites discentes do Ensino Secundário não
matriculados em Espanhol e outros elementos da comunidade escolar, caso haja vaga no autocarro.
N.º mínimo de participantes para se poder realizar o passeio a Barcelona: 45 alunos.
Condições de participação do aluno no passeio escolar: a participação dos alunos está condicionada à sua
inscrição, ou seja, a inscrição/autorização tem que ser entregue devidamente acompanhada dos documentos
solicitados e do pagamento solicitado. A inscrição, junto com o 1.º pagamento (100 euros), pode ser feita até ao
dia 31 de janeiro de 2014. O 2.º pagamento (80 euros) pode ser entregue até ao dia 14 de fevereiro de 2014.
Aquando da entrega das autorizações, os docentes do grupo de Espanhol colocarão no boletim de inscrição o dia e a
hora da entrega das mesmas e os participantes serão selecionados em função do dia/hora da sua inscrição.
Objetivos: divulgar a Língua e a Cultura Espanholas à comunidade escolar; aprofundar o conhecimento de aspectos
socioculturais dos povos de expressão espanhola; motivar os alunos para a aprendizagem da Línguas Estrangeiras;
levar os discentes a interessar-se por actividades lúdicas como instrumento de aprendizagem da língua estrangeira;
conhecer o país da língua aprendida: Espanha; promover as relações interpessoais entre os distintos elementos da
comunidade escolar.
Calendarização: 01 a 05/03/2014
Saída da Escola Latino Coelho, Lamego: 01/03/2014, sábado, final
da tarde Chegada prevista à Escola Latino Coelho, Lamego: 05/03/2014, quarta-feira, início da noite
Local de encontro dos alunos (saída e chegada): Escola Secundária de Latino Coelho - Lamego.
Orçamento: 180 €. No orçamento está incluído o seguinte: a viagem em autocarro de turismo + alojamento em
hotel *** na costa de Barcelona em livre distribuição + pequenos-almoços e jantares no Hotel + entrada na
Fundación Juan Miró + visita ao Museo Picasso + visita ao Parq Güell + seguro de viagem e estadia + todas as
deslocações necessárias durante a visita e enquadramento das mesmas.
Há a possibilidade de visitar outros locais culturais ou desportivos, por exemplo, Estádio Camp Nou do FCB,
que tem o custo de 18 euros por participante, contudo como se trata de uma visita extra, os discentes
interessados devem comunicar a sua vontade aos respetivos docentes de Espanhol e proceder ao pagamento
do valor extra junto com o 2.º pagamento.
No orçamento não está incluído o seguinte: comidas não referidas anteriormente. Os alunos devem levar comida
para o dia da viagem de ida (sábado), bem como dinheiro para as comidas não incluídas no orçamento. Além disso,
cada aluno deve levar cerca de 10 euros para adquirir um bilhete de metro para efetuar deslocações dentro da
cidade.
Programa da viagem: Conhecer os seguintes locais em Barcelona: Museo Picasso; Casa Milá/Pedrera; Casa Batló;
Museo Miró; Sagrada Familia; Parque Güel; Barrio Gótico; Camp Nou e Anella Olímpica. Passeio pelas Ramblas e
pelo Centro Histórico da capital da Catalunha. Por razões não imputáveis à organização, o programa poderá sofrer
alterações.
Regime de avaliação dos alunos e do projeto: Os alunos realizarão textos coletivos sobre o passeio escolar e farão
uma exposição fotográfica ilustrativa do percurso da viagem.

Nota: este documento fica na posse do aluno, devendo, por isso, ser guardado pelo Encarregado
de Educação, bem como as condições de participação no passeio.
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CONDIÇÕES

1 – Aquando da entrega da inscrição/autorização de participação no passeio escolar, os alunos têm que pagar, no
mínimo, 100 euros, em dinheiro. Não será aceite nenhuma inscrição sem o pagamento de 100 euros nem serão
aceites cheques como forma de pagamento. Só serão aceites documentos se estiverem devida e totalmente
preenchidos.
2 - A viagem poderá ser paga na totalidade ou em duas prestações (100€+ 80€) no momento de inscrição. Caso os
alunos desistam da viagem, o dinheiro entregue não será devolvido, exceto se aluno inscrito arranjar algum
colega que o substitua. O dinheiro das visitas não incluídas tem que ser entregue junto com o 2.º pagamento.
3- Visto que há muitos alunos interessados no passeio escolar, a participação do aluno está condicionada em relação
ao número de lugares disponíveis por autocarro, assim a sua participação depende do dia e da hora de entrega da sua
autorização/ pagamento.
4 – Realizar-se-á uma reunião de preparação do passeio escolar com os docentes responsáveis e os professores
acompanhantes, bem como com os alunos participantes e os respetivos Encarregados de Educação. É obrigatória a
participação de todos os elementos referidos anteriormente na reunião, sob pena de o aluno ser excluído da
viagem. A reunião realizar-se-á no Auditório da Escola Secundária de Latino Coelho, Lamego, em data
próxima da realização do passeio escolar. Os alunos e os respetivos Encarregados de Educação receberão,
oportunamente, uma convocatória para este efeito.
5 - Caso haja vagas no autocarro, poderão participar no Passeio Escolar alunos do Agrupamento de Escolas Latino
Coelho não matriculados em Espanhol, bem como elementos da comunidade educativa, sendo o custo igual para
todos os participantes.
6 – Todos os participantes têm que ir, obrigatoriamente, à Segurança Social pedir, gratuitamente, o cartão
europeu de seguro de doença.
7 – A inscrição e o 1.º pagamento (100 euros) ou a totalidade do pagamento (180 euros) podem ser feitos até
ao dia 31 de janeiro de 2014. O 2.º pagamento (80 euros) pode ser entregue até ao dia 14 de fevereiro de 2014.
8 – É totalmente proibido circular de pé no autocarro durante a viagem. Caso algum aluno desobedeça a esta
regra e seja multado pelas Autoridades, o pagamento terá de ser assumido, integralmente, pelo Encarregado
de Educação do aluno incumpridor.
9 – Não são aceites cheques como forma de pagamento do Passeio Escolar. A fatura do Passeio Escolar será
passada, oportunamente, pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas
Latino Coelho, Lamego.
10 - Numa visita de estudo ao estrangeiro é obrigatório que a mesma contemple um seguro de viagem e
estadia e a autorização de saída para fora do território nacional por parte do pai e da mãe do aluno, no caso
de este ser menor de idade. Neste sentido, o Agrupamento celebrou um contrato de seguro de assistência em
viagem com uma seguradora, na qual constam as condições exigidas por lei, pelo Ministério da Educação, a saber:
“despesas de internamento e de assistência médica; repatriamento do cadáver e despesas de funeral; despesas de
deslocação, alojamento e alimentação do encarregado de educação ou alguém indicado por esse, para
acompanhamento do aluno sinistrado”. De acordo com a lei geral, no caso de falecimento, nenhum seguro de
nenhuma seguradora cobre qualquer indemnização a alunos menores de 14 anos.
NOTA: TODOS OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DEVEM DIRIGIR-SE, O MAIS BREVE POSSÍVEL, À SEGURANÇA
SOCIAL E SOLICITAR O CARTÃO EUROPEU DE SEGURO DE DOENÇA (GRÁTIS). JUNTAMENTE COM A
DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, É OBRIGATÓRIO O ALUNO ENTREGAR FOTOCÓPIAS DOS SEGUINTES
DOCUMENTOS PESSOAIS: CARTÃO DE ESTUDANTE, CARTÃO DE CIDADÃO OU BI E CARTÃO EUROPEU DE SEGURO
DE DOENÇA OU DECLARAÇÃO EMITIDA PELA SEGURANÇA SOCIAL.

(a preencher pelo docente que recebe a inscrição no passeio escolar a Barcelona)

Nome do docente: __________________________
Data de entrega da inscrição: _______/01/2014

Pagamento recebido: ______€
Hora: ______: ______

...........................................................................................................................................................................
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INSCRIÇÃO

___________________________________________________________, Encarregado(a) de Educação
do(a) aluno(a) (escrever nome completo) __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
n.º _____, _________.º________, tomei conhecimento da realização do passeio escolar a Espanha –
Barcelona, nos dias 01 a 05/03/2014, bem como das condições de participação do(a) meu(minha)
educando(a) na referida atividade.
_______/_____/2014
O(A) Encarregado(a) de Educação,
________________________________________________________________________________
(Nome completo ou assinatura legível do(a) Encarregado(a) de Educação)
...........................................................................................................................................................................
DADOS DO ALUNO PARTICIPANTE
Idade no dia 28/02/2014: _________ anos

Data de nascimento: _____/_____/______

DADOS DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
Nome completo do Encarregado de Educação:
_____________________________________________________________________________________
Morada completa do Encarregado de Educação:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
N.º de contribuinte do Encarregado de Educação: __________________________________________
Contactos telefónicos (telemóvel): ________________________________________________________
Contactos telefónicos (telefone fixo): ______________________________________________________
Contactos telefónicos do local de trabalho: ________________________________________________
INFORMAÇÕES SOBRE O ALUNO PARTICIPANTE
Problemas de saúde do aluno: ___________________________________________________________
Medicamentos tomados pelo aluno e cuidados especiais a ter durante a viagem ou informações sobre
o aluno que os professores acompanhantes devam ter conhecimento: __________________________
_____________________________________________________________________________________
Declaro que estas informações são verdadeiras,
Assinatura legível do(a) Encarregado de Educação,
_______________________________________

Lamego, ______/01/2014
Assinatura legível do(a) aluno(a) – participante,
__________________________________________

