
a região de peniche 
como laboratório para o 

estudo das geociências

15 horas • 0,6 créditos

Destinatários de creditação: 
Professores do 2.º e 3.º ciclos 
do Ensino Básico e Secundário 
de Ciências Naturais e profes-
sores do 2.º e 3.º ciclos do 
Ensino Básico e Secundário de 
Geografia; outros grupos profis-
sionais; público geral

Locais Escola Secundária de 
Peniche, litoral de Peniche e 
Berlengas

Formadores: Margarida Silva, 
José Romão e Mónica Sousa

Mínimo de participantes 
15

Máximo de participantes 
24

29 a 30 de maio de 2015

Escola Secundária de Peniche, 
litoral de Peniche e Berlengas

aberto também ao público geral

Custo de inscrição
Até 8 de maio 
sócios da APG €70 
não sócios  €90
Após 8 de maio 
sócios da APG €80 
não sócios  €100

Organização



Depois de preencher o formulário de inscrição (clicando 
acima), deverá efetuar o pagamento do valor de inscrição 
para o NIB 0035 0667 0000 4744 930 72, devendo enviar 
o comprovativo de pagamento para a APG através do 
endereço info@apgeologos.pt.
nota O custo de inscrição inclui o livro do seminário, 
visitas, transporte durante as excursões e almoço na 
excursão de sábado. As inscrições como sócio/a(s) da 
APG são válidas para associados(as) com as quotas 
regularizadas.

inscrição docente

inscrição não-docente

 
29 de maio
escola secundária de peniche

14:00–14:10 
Sessão de abertura

14:10–14:40 
Introdução às visitas de campo - pré-visita: 
Sítios relevantes do litoral de Peniche para 
o estudo das Geociências  José Romão

14:40–15:10 
Superfícies, texturas e pavimentos na orla 
costeira de Peniche - uma abordagem 
estética suportada pela Geologia 
Francisco Félix

15:10–15:40 
Questões/problemas a solucionar através 
da observação de afloramento durante as 
vistas ao campo 
Mónica Sousa

15:40–20h:00 
Visita de campo no litoral entre Baleal e 
Pedras Muitas 
José Romão, Mónica Sousa e 
Margarida Silva

 
30 de maio
09:30–17:30 
Visita de campo às Berlengas 
(almoço incluído)

 
local
Escola Secundária de Peniche 
Tel.:+351 262 780 340 
Fax: +351 262 780 342 
Av. 25 de Abril, 2520-202 Peniche 
secretaria@espeniche.pt 
http://www.espeniche.pt

Coordenadas 
39.364021, -9.378683

 
organização

inscrição

programa informações

Associação Portuguesa de Geólogos 
Tel./Fax: +351 213 477 695 
Morada social: Museu Geológico, Rua da Academia das 
Ciências, n.º 19 - 2.º 1249-280 Lisboa 
Endereço postal: Apartado 2109, 1103-001 Lisboa 
info@apgeologos.pt 
http://www.apgeologos.pt

Centro de Formação de Associação de Escolas Centro-
-Oeste 
Tel.: +351 262 841 831 / Fax: +351 262 841 837 
Rua Almirante Gago Coutinho (Escola Secundária Rafael 
Bordalo Pinheiro) 2500-207 Caldas da Rainha 
geral@cfaecentro-oeste.pt 
http://cfaecentro-oeste.pt

Custo de inscrição

Até 8 de maio 
sócios da APG €70 
não sócios €90

Após 8 de maio 
sócios da APG €80 
não sócios €100
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