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*Rua dos Aliados



 A visita de estudo realizada ao Porto

teve como principal objetivo 

 relacionar a obra de Manuel Pina,

"Aquilo que os Olhos vêem ou

Adamastor", com a perspetiva

revelada no "World of Discoveries",

através das múltiplas representações

sobre os Descobrimentos. A visita foi

realizada, também, com o intuito de

se compararem os feitos passados dos

portugueses com os atuais, associando

os mesmos ao conto de Sophia de

Mello Breyner, "Saga", e procurando

aplicar os acontecimentos lecionados

nas aulas de Português. 

Objetivos 

*Passeios  pedonais



Circunstâncias

Esta viagem teve lugar no dia 11 de maio, tendo o grupo

chegado ao seu destino por volta das nove horas da

manhã e a chegada a São João da Madeira ocorreu às

sete horas da tarde. Para o seu empreendimento, foram

necessários dois autocarros para os 64 alunos das três

turmas do 8.º ano e para os cinco professores

responsáveis. 

*Passeios  pedonais



Locais visitados

O primeiro ponto da visita foi o

museu da Irmandade, a igreja e a

Torre dos Clérigos que se

destacou pela vista magnífica da

cidade. 

Após este momento cultural, a

excursão continuou pelas ruas do

Porto, apreciando-se o Café

Majestic e o Relógio com

Carrilhão das Galerias Palladium,

ambas as circunstâncias

admiráveis. Ao meio dia, teve

lugar o almoço no McDonald 's

mais bonito do mundo, o

McDonald' s Imperial. Em seguida,

os alunos passearam pelos

Aliados, tendo parado na Câmara

Municipal do Porto, onde tiraram

uma fotografia de grupo.  

Depois, visitaram o Museu de

História Natural e da Ciência da

Universidade do Porto,

encontrando as mais variadas

coisas.
*World of  discoveries



Atividades realizadas
Um novo rumo para a visita: os

alunos apanharam o autocarro para

o Museu Interativo e Parque

Temático denominado "World of

Discoveries", vivenciando uma

incrível experiência, podendo, deste

modo, acompanhar conhecimentos

fantásticos sobre os Descobrimentos,

ao longo dos tempos, tendo, ainda, a

oportunidade de passear num

pequeno barco que conduziu os

envolvidos aos mais diversos locais

de conquistas nacionais.

Após um momento dedicado às

lembranças, caminharam pela

Alfândega em direção à Zona da

Ribeira, avistando vários cafés e

lojas, sendo sempre visível o Rio

Douro e, por fim, a Ponte D. Luís I. 

O autocarro parou ali perto, onde

os alunos embarcaram e partiram

rumo à escola. 

*Ribeira



Esta visita fez com que embarcássemos numa descoberta

da magnífica cidade, que é o Porto, tendo achado

interessantes os monumentos com os quais contactámos

durante a visita, sobretudo a sua construção. Esta viagem foi

incrível não tendo aspetos negativos a apontar, esperando

que esta seja a primeira de muitas na companhia dos nossos

queridos amigos e colegas!  

*torre dos clérigos

As críticas e sugestões 
 


