ESCOLA BÁSICA 2, 3 / S DE VALE DE CAMBRA
Visita de Estudo ao PORTO Barroco e Romântico
Português, 11º ano
12 de Fevereiro de 2009
E AINDA MAIS OPINIÕES DO 11ºE SOBRE A VISITA…

“Acordei cedo, mas desta vez foi por uma boa causa.
Na companhia da professora Dina Baptista, do seu filho e dos alunos do 11º ano tudo correu
bem. A viagem inicial de vale de Cambra para o Porto foi animada e passou bastante rápida. Fomos
visitar o Museu romântico, do qual saímos com mais conhecimentos. De seguida (já atrasados)
dirigimo-nos para o autocarro e siguimos para a Igreja de S. Francisco e casa do Despacho.
Já com a barriguinha a dar horas, fomos para a parte mais interessante do dia, almoçar
(sempre a pensar em comer☺). Demos uma voltinha no Gaiashopping, mas sem tempo para gastar
dinheiro (óptimo para os nossos papás).
De seguida, deslocamo-nos para o Auditório Municipal de Gaia com o objectivo de visionarmos a
peça teatral a Crónica Social Romântica – OS MAIAS, a qual devo dizer que adorei. Foi mesmo
CHIQUE A VALER☺
Posso afirmar que me sinto muito mais motivada para a leitura do dito livro. Posto isto, só
temos de agradecer à professora por nos ter proporcionado um dia divertido como este.”

Mariana Valquaresma

“No nível geral gostei bastante, mas o que mais captou a minha atenção foi a parte da manhã
onde visitámos o Museu Romântico, e no momento em que se falou da história da cidade do Porto.
Também apreciei o interior da Igreja de São Francisco (coberta de talha dourada) e o Cemitério
Catacumbal. Já na parte da tarde, visionámos uma peça de teatro, "Os Maias" que foi bastante
importante para depois no 3º período ser mais fácil a compreensão da obra.

Mickael Ferreira

“Achei esta visita deveras interessante, pois proporcionou-nos enormes momentos de
aprendizagem. Fiquei a entender melhor o NeoClassicismo e o Romantismo e apreciei a peça Os
Maias, de Eça de Queirós.
Penso que esta é uma forma de despertar o interesse pela disciplina, nos alunos, já que
alguns se “assustam” quando ouvem alguém dizer-lhes: “Tens de ler Os Maias”.
Em suma, a visita de estudo foi o máximo e Chique… a valer!”

Sabrina
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“Nesta visita o que mais gostei foi a peça de teatro, com a qual fiquei a perceber melhor o essencial
da obra de Eça de Queirós, assim como a visita à igreja de S. Francisco e a Casa do Despacho.
Resumindo e concluindo, esta visita foi: Chique… A valer! ☺
Ana Patrícia

“A peça foi engraçada, e as personagens foram muito bem interpretadas, e “chiques a valer!”
Eram 18h30m quando chegámos a Vale de Cambra, (conforme a hora prevista) e já estava um
pouco escuro. Partir daqui, cada um voltou para sua casa, preparando-se para o dia de aulas que
teriam no seguinte dia.”

Pedro Almeida

“Esta visita foi muito boa, tendo contribuído para o enriquecimento da nossa cultura geral,
assim como ajudando-nos na consolidação de alguns conteúdos de conteúdos leccionados nas
disciplinas de Português e de História, nomeadamente no que diz respeito a aspectos da nossa
arquitectura, da nossa antiga sociedade e da nossa literatura. Destacou-se também a importância
do convívio e a união entre alunos e professores.”
Anabela Barbosa

Porque APRENDER é DESCOBRIR,
esta visita de estudo tornou-se numa
experiência enriquecedora para todos.
OBRIGADA aos Meus ALUNOS que sempre
sabem aproveitar as oportunidades que lhes são
dadas.
A Professora: Dina Baptista
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