
 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa   

 

 

PROGRAMA 

9h às 12h - Caminhada; 

10h30 - Lanche da manhã; 

12h30 às 13h30 – Piquenique; 

14h30 – Piscina (alunos com autorização 

especifica);  

Atividades lúdicas (Dança; Jogos de 

Tabuleiro, Jogos Tradicionais e Jogos de 

Voleibol). 

15h30 às 17h  -  Regresso à Escola. 

 

CAMINHADA 
MULTIDISCIPLINAR 

 

 

Bioparque 

 

CAMINHADA 
MULTIDISCIPLINAR 

 

PERCURSO 

Partida  

      Escola  

      Largo de Santa Luzia 

 Poldras 

 Pisão 

 Igreja Carvalhais 

Bioparque 

FICHA TÉCNICA 

Partida: AESCT 

Chegada: Bioparque - Pisão 

 

Âmbito:  

Distância a percorrer: aprox. 7 KM 

Duração do percurso: 3h 

Nível dificuldade: médio 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDA AESCT 

 

 

 

 

 

 

 

CHEGADA 

BIOPARQUE 

9 de junho de 2016 



 

 

Largo Santa Luzia 

Indo eu, indo eu, pelos 
caminhos de…  

São Pedro do Sul. 

Ao sair da escola, viramos à direita, seguimos 

na Rua do Baroso, atravessamos e seguimos 

pela Travessa das Trapas, até ao Centro de 

Saúde. Atravessamos e seguimos pela 

Travessa Alice Félix, junto ao Mini Mercado 

Belmiro. 

Seguimos por Lourosa, até ao largo de Santa 

Luzia (Cântico) 

Descansamos um pouco e aproveitamos para 

lanchar. Há fontanários no caminho, para dar 

de beber a quem passa, pelo que podes 

aproveitar. 

CAMINHADA 
                                                  MULTIDISCIPLINAR 

 

 

Tileira 

Sabias que: esta árvore é muito plantada em 

jardins e parques. A tília tem flores que perfumam 

o ar nas noites de Verão. O seu aroma delicado 

atua de modo semelhante à infusão feita com as 

flores, acalmando as mentes agitadas e aliviando 

dores de cabeça de tensão, enxaquecas e 

congestão dos seios nasais. 

 

Seguimos um trilho por entre terras de cultivo, 

atravessamos nas poldras e dirigimo-nos até a 

aldeia do Pisão. 

Chegamos à Igreja de Carvalhais. (cântico) 

Neste momento, encontramo-nos perto de um 

percurso pedestre. Rota da Cárcoda (PR3). Este 

percurso situa-se na Serra da Arada sendo 

considerada uma das áreas mais importantes para 

a conservação do lobo a sul do Douro. 

Subimos até ao Bioparque de São Pedro do 

Sul, onde podemos encontrar um parque de 

merendas, parque infantil, piscinas e outras 

infraestruturas. Não nos podemos instalar, 

sem antes passar pelo Caminho das Rãs, 

com os seus moinhos de água em ruínas, ao 

longo da margem da Ribeira de Contença.  

Sabias que: as Serras de Montemuro, Arada 

e Gralheira, são consideradas, Montanhas 

Mágicas. A beleza das Serras é 

arrebatadora, as águas dos rios são frescas 

e límpidas. 

Sabias que: perto das linhas de água e 

charcos, é possível avistar as esquivas 

toupeiras-d’água e lontras e os céus durante 

a noite, são patrulhados pelos morcegos-de-

ferradura, morcegos-ratos e morcegos-de-

peluche. Durante o dia, os domínios aéreos 

são sulcados pelas grandes aves de rapina 

(águia-cobreira, águia-real e grifos). 

 

Aproveita e diverte-te… 


