Verão na Natureza!2017
Uma semana diferente para alunos do Ensino Secundário!

9 a 15 de julho
Atividades transversais
D ESCIDA DO R IO M ONDEGO EM C ANOA
Percurso fácil com uma extensão de 18 km com início em Penacova e final abaixo da praia fluvial do Casal da
Misarela. Uma oportunidade para descobrir o vale natural do Mondego, a fauna e flora da região e as suas
pequenas praias, perfeitas para fazer uma pausa para um piquenique ou um mergulho. A atividade é levada a
cabo por uma empresa licenciada com sistema de monitorização e segurança
[Pioneiro do Mondego; duração 5 horas]

‘E SPLANANDO ’ POR AÍ … C OIMBRA BY N IGHT
Porque estudar em Coimbra é também confraternizar descontraidamente e partilhar experiências nas esplanadas
da alta de Coimbra…
[AE-ESAC; duração 2 horas]

N OITE NA N ATUREZA
À descoberta da biodiversidade noturna da ESAC. Através de um guião de espécies de animais e plantas, as
equipas irão percorrer trilhos na mata da ESAC descobrindo as maravilhas de uma área de elevado interesse
ecológico com espécies únicas
[AE-ESAC + ANAS; duração 2 horas]

P EDDY P APER : D ESCOBRINDO A ESAC
As equipas irão percorrer um itinerário através do espaço da Escola Superior Agrária de Coimbra, passando por
locais de interesse histórico e científico. Os vários postos de controlo terão como tema assuntos relacionados com
a Escola Superior Agrária de Coimbra, a sua história e o seu património natural
[AE-ESAC; duração 2 horas]

S ERÃO À LUZ DAS E STRELAS
Atividade de observação de estrelas e de identificação de constelações, num ambiente descontraído e rodeados
pela sinfonia da natureza
[AE-ESAC + ANAS; duração 2 horas]

T ARDE D ESPORTIVA NO C AMPO DE J OGOS
Durante esta tarde vais poder experimentar várias atividades desportivas (râguebi, karaté e equitação, entre
outras) mostrando o espírito do desporto num ambiente familiar envolvido pelo verde da Natureza!
[AE-ESAC: Núcleo Equestre, Núcleo de Karaté Shukokai, Núcleo de Rugby; duração 5 horas]

T UNO POR UMA N OITE
Ensaio com a VitisTuna, tuna da Associação de Estudantes da ESAC, no qual terás oportunidade de aprender as
letras, músicas e coreografias que têm transformado a nossa tuna num sucesso nacional!
[AE-ESAC: VitisTuna; duração 2 horas]
[AE-ESAC = Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Coimbra; ANAS = Associação Portuguesa dos Animadores Sociais]
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