
             

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LOUSÃ- 161391  

SAÍDA DE CAMPO ECO TRILHOS – TRILHO DOS MOLEIROS 

 

Atividade: Realização de percurso pedestre TRILHO DOS MOLEIROS  
 
TURMAS: 8ºF, 8ºG, 8ºH (turmas da EBNº1) 
 
ATIVIDADE: Saída de Campo percurso pedestre 
 
LOCAIS: EBnº1 até Louzanpark Lousã 
 
CALENDARIZAÇÃO: 04 de junho de 2021 
Devido às restrições da pandemia COVID e de acordo com a legislação em vigor, a lotação máxima por autocarro é 35 
lugares, pelo que se propõe a seguinte calendarização de transporte, rentabilizando ao máximo o autocarro requisitado. 
 
HORÁRIO:  

Partida: (o mesmo autocarro fará, o transporte das 3 turmas, em horários diferentes, sempre partindo da EBnº1 
até Louzanpark Lousã 
8ºH: 8:30h da EB 1 da Lousã até Louzanpark Lousã  

8ºG: 9:30h da EB 1 Lousã até Louzanpark Lousã  

8ºF: 10.30h da EB 1 da Lousã até Louzanpark Lousã 

 

Regresso: (o mesmo autocarro fará, o transporte das 3 turmas, em horários diferentes, partindo sempre do 
Terreiro das Bruxas Lousã e regresso à escola EBnº1  
8ºH: 14:00h – PARTIDA  do “Terreiro das Bruxas” Lousã e regresso à escola EBnº1  

8ºG: 15:00h - PARTIDA  “Terreiro das Bruxas” Lousã e regresso à escola EBnº1  

8ºF: 16:00h – PARTIDA  “Terreiro das Bruxas” Lousã e regresso à escola EBnº1 

(ressalve-se que foi solicitada, autorização à CML, para que o autocarro tenha permissão para circular neste 

percurso) 

 

OBJETIVOS:  

 Incentivar o trabalho de campo e as vivências no espaço exterior indo ao encontro dos temas do ano Eco-

Escolas: comunidades sustentáveis e espaços exteriores; 

 Investigar, interpretar e conhecer território da freguesia em que se insere a escola e o seu património ambiental, 

social e cultural; 

 Compreender a importância dos espaços verdes no ordenamento do território, na qualidade de vida da 

população e na mitigação da poluição; Proporcionar experiências de aprendizagens em diferentes contextos; 

 Estimular a prática de atividades ao ar livre. 

 Desenvolver competências de investigação, trabalho colaborativo, pensamento crítico e criativo, fotografia, 

ilustração; 

 Incentivar as parcerias com parceiros do EcoEscolas; 

 Conhecer a Serra da Lousã – um sítio de importância comunitária que se integra na Rede Natura 2000; 

 Promover atividades culturais que permitam fortalecer a identidade cultural local, dos jovens; 

 

PROFESSORES/ PARCEIROS RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO: Ana Paula Palrinhas, Mercês Fernandes, 

Elizabete Balhau e parceiro Eco EscolasMontanhaClube  

 

 

 



Professores ACOMPANHANTES: 

8ºH: Ana Paula Palrinhas, Graça Magro e AAE (Anabela Lopes, que acompanha o aluno Daniel Carinhas) 

8ºG: Esmeralda Leitão, Sérgio Pyroneu, Anabela Marques (acompanhar aluno João Pimentel) e Miguel Gaspar*  

8ºF: Mercês Fernandes, Manuel Neto, Ana Luísa, Clara Polaco (AAE), Sílvia Leal (a acompanhar Samuel Cardoso, 

Alexandre Sequeira, Andreia Moio, Manuela Afonso, Rodrigo Fragoso, Paulo Henriques, Gabriel Fragoso) 

*A turma do 6º ano, que o professor Miguel Gaspar, tinha na 6ªf, ficará com a DT, Prof Ana Simões no ensaio de 
uma peça, no auditório da EBN1) 
 
 
TRANSPORTE: Autocarro, para nos levar até junto Louzanpark Lousã e nos trazer de regresso, até à EB1 (de acordo 

com a calendarização proposta). Restante trajeto a pé. 

 

REFEIÇÕES: Os alunos/ professores deverão levar almoço e uma pequena merenda para o meio da manhã e lanche 

para a tarde. Deverão, também, levar roupa e calçado prático, chapéu de sol e protetor solar. Não esquecer de levar 

água. 

 

Os Professores responsáveis, 

Ana Paula Palrinhas, Mercês Fernandes 
 
 
 
 


