Viagem de Estudo por Portugal e Espanha

"Viajar enriquece a alma, abre a mente e faz bem ao coração"

A visita de estudo a Madrid e Picos da Europa, proporcionada pela autarquia de Constância
aos alunos que terminam o 9º ano é uma oportunidade extraordinária de alargar os seus
horizontes, no sentido literal e figurado, bem como de ampliar os seus conhecimentos em
diversas áreas do saber (história, geografia, ciências, línguas estrangeiras, desporto, artes,
entre outras) e ainda de conhecer outras culturas e povos. Adicionalmente, o facto de esta
visita se realizar em conjunto com outras escolas – de Sardoal e de Mação – possibilita aos
alunos de Constância conviver com outros jovens da mesma faixa etária e desenvolver
competências nas áreas do relacionamento interpessoal e do desenvolvimento pessoal e
social. Esta é uma oportunidade única e feliz que os alunos da nossa escola e desta autarquia
têm e que marca o final de um ciclo de estudos e a entrada num outro nível de aprendizagem e
de saber.
Os pontos principais da visita deste ano, que decorrerá de 21 a 27 de julho, serão Madrid,
Picos da Europa, Corunha, Santiago de Compostela e a cidade do Porto, eleita como melhor
destino turístico europeu para 2014, tendo como destaques a visita ao centro histórico de
Madrid, Museu do Prado, Estádio Santiago Bernabéu, Parque Temático Warner Bros.,
Santuário de Covadonga, lagos do glaciar nos Picos da Europa, Corunha, Santiago de
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Compostela, centro histórico e cidade do Porto.

A partida...
Depois da azáfama dos últimos dias – situação própria de quem parte em viagem, - eis que
chegou a data há muito esperada, segunda-feira, 21 de julho, dia do início da viagem de estudo
2014.
Tal como estava combinado, após as 21h30, a zona em frente ao edifício dos Paços do
Concelho foi local de encontro para os(as) alunos(as) que este ano participam nesta aventura.
Arrumadas as bagagens no autocarro municipal, ouvidas as últimas recomendações pelos que
ficaram e por quem os acompanha, às 22h30 teve início a primeira etapa da viagem que levou
o grupo até Madrid.

O primeiro dia em Madrid. Uma visita à cidade e ao Estádio Santiago Bernabéu.
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Muita adrenalina na visita ao Parque Temático Warner Bros.

Depois de uma noite de viagem, o grupo chegou ao parque de campismo de Arriondas,
ocasião em que a prioridade foi a montagem das tendas para descansar.
Pelas 16 horas, será altura para visitar Ribadesella.
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