
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS   
PROFESSOR PAULA NOGUEIRA                                                                                              Open your eyes, open your heart! 

                    Projeto 2018-1-PL01-KA229-051244_5 

 

C4 PORTUGAL 

23 a 27 setembro 2019 

Programa 
2ª feira 

23 set 

3ª feira 

24 set 

4ª feira 

25 set 

5ª feira 

26 set 

6ª feira 

27 set 

9h00 – Cerimónia de 

abertura na Câmara 

Municipal de Olhão 

10h00 – Visita à cidade de 

Olhão 

(com a aplicação 

„Actionbound“) 

12h30– Almoço (escola) 

13h30  – Visita à escola 

14h00 / 16h00 – 

Apresentação de trabalhos 

pela escola anfitriã 

Trabalho voluntário no Banco 

Alimentar Contra a Fome do 
Algarve, em Faro e na sua 

Horta Biológica, no Patacão  
 

9h00 – 1º grupo: Portugal, 
Espanha e Polónia * 
(encontro na escola)  

 

9h45 – 2º grupo: Portugal, Itália e 
Finlândia * 
(encontro na estação da CP) 
 
13h00 / 14h00 – Almoço na 
Quinta Biológica do BACFA  * * 
(almoço preparado pela escola) 
 

15h45 – 2º grupo regressa a 
Olhão, de autocarro 
 

17h30 – 1º grupo regressa a 
Olhão, de comboio 

Cruzeiro às ilhas e 

trabalho voluntário ao 

longo da costa 

 

8h30– Encontro nos 

mercados de Olhão, para 

visita aos mesmoas 

9h15 – Partida para a 

Armona, para visita à ilha 

10h00 – Partida para a ilha 

da Culatra 

12h00– Almoço num 

restaurante da ilha da 

Culatra *** 

13h30 – Partida, a pé, para a 

ilha do Farol (recolha de lixo 

e de conchas) 

15h30 – Visita ao Farol de 

Sta. Maria 

17h00 pm – Regresso a 

Olhão 

 

8h00 – Partida para Lagoa, 

de autocarro, para uma 

caminhada nos „7 Vales 

Suspensos“ **** 

 

12h30 – Partida para 

Albufeira 

 

13h00 – Almoço numa 

escola, em Albufeira 

 

14h00 – Arborismo no 

Parque Aventura de  

Albufeira **** 

 

17h00 – Partida para 

Olhão 

8h30 –  

8.45 – Partida para o abrigo 
de animais, em 
Moncarapacho, para 
trabalho voluntário (em dois 
grupos) 
11h00– Regresso à escola 
11h15  – „Project collage“ a 
partir dos artigos naturais 

recolhidos na ilha 
12.30 – Questionário de 
avaliação da mobilidade 
13h00 – Almoço na escola 
 

TARDE LIVRE 
 

18h00 – Encontro em 

Quelfes, na sede do Rancho 
Folclórico de Quelfes: 

- Seminário „Vamos 

combater a poluição“ 
- Teatro de Sombras 
- Cerimónia de entrega 

de certificados 
20h00 – Jantar surpresa  

 

Encontro na escola 




