
     
 

Serra do Funchal - Alcainça 

No âmbito do Programa Eco-Escolas e do Projeto de Educação para a Saúde, vai realizar-se um passeio 

pedestre na Serra do Funchal (Alcainça), no próximo dia 25 de janeiro (sábado). 

Visa promover a prática de exercício físico, proporcionar o contacto com a biodiversidade da região, 

particularmente com espécies da nossa flora e sensibilizar para a importância da floresta autóctone. 

Será também uma boa oportunidade para contactar com bosques de carvalho, observar belas paisagens e 

aspetos do património geológico da região. 

Esta atividade destina-se a toda a comunidade educativa pelo que poderá acompanhar o seu educando. 

Também podem participar outros membros da família. No entanto, dado o declive considerável de alguns 

troços do percurso e a extensão do mesmo (cerca de 9 km), não é aconselhável a participação de crianças 

pequenas nem de pessoas com dificuldades de locomoção. 
 

 

Local de Partida/Chegada 

Igreja de S. Miguel de Alcainça 
(38°55'11.14"N; 9°17'25.96"W) 

Horário Previsto 

 09h00m - 13h00m 

Transporte 

Os participantes devem 
deslocar-se, pelos seus meios, 
até ao local de partida.   

Material necessário: 

Roupa adequada às condições meteorológicas, calçado apropriado 
para caminhos que podem ter lama, bastão de caminhada (quem 
tiver). Lanche e água. 

 

Intervenientes Objetivos Atividades 

 
 

Comunidade Educativa 
 

Professores do Programa 
Eco-Escolas e do Projeto de 

Educação para a Saúde 

 Promover hábitos saudáveis; 

 Divulgar o património natural e 
sensibilizar para a importância 
da sua preservação; 

 Dar a conhecer espécies da 
flora autóctone; 

 Proporcionar o contacto com 
aspetos geológicos da região. 

Percurso pedestre de 
intensidade moderada com a 
extensão aproximada de 9 km. 

                                                                                                                                                                                                                                
Os Responsáveis 

 
Queira assinar e devolver* a parte destacável desta folha até 23 de janeiro de 2020. 
*Entregar na sala de preparação de Biologia e Geologia (junto aos laboratórios) 

 .........................................................................................................................................................................  
 
Tomei conhecimento e assumo a responsabilidade pela participação do meu educando 

______________________________________, aluno n.º ____, da turma ____ do ___ .º ano, no passeio 

pedestre “Serra do Funchal - Alcainça” no dia 25 de janeiro de 2020. Também estou informado(a) de que o 

transporte de ida e volta para Alcainça não é da responsabilidade da escola. 

Telemóvel - ________________ email do aluno________________________@______________ 
 
 Participo na atividade                            Não participo na atividade  
 
Número de participantes da família  
 

_____________________, _____ de janeiro de 2020.         O(a) Encarregado(a) de Educação  
 

_______________________________________  

Ana Maria Dias 
Paulo Passos 


