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Visita de Estudo do 5º Ano 

Santa Maria da Feira e Parque Biológico de Gaia 

No passado dia 6 de junho, os alunos do 5º A, 5º B , 5º C , 5º D e 5º E da Escola EB 2, 3 

de  Castro Daire e as turmas 5º F, G e H da Escola Básica Integrada de Mões realizaram a sua 

viagem de estudo ao Castelo de Santa Maria da Feira e ao Parque Biológico de Gaia. 

Disponibilizaram-se para acompanhar os alunos alguns professores e assistentes operacionais 

que, com um enorme espírito de voluntariado e altruísmo, contribuíram para que tudo 

decorresse positiva e eficazmente. 

Os discentes começaram por visitar o Castelo de Santa Maria da Feira, (Castelo da Feira 

ou Castelo de Santa Maria), situado na freguesia e cidade da Feira, concelho de Santa Maria 

da Feira e distrito de Aveiro. 

O dia esteve chuvoso mas não impediu o constante entusiasmo dos alunos nem a 

concretização da visita, conforme o planeado, tendo-se concretizado os objetivos propostos. 

A primeira referência documental do Castelo da Feira é a "Chronica Gothorum" e data de 

1035. Este texto noticia a vitória de Bermudo III de Leão sobre um chefe mouro, em César, 

povoação localizada no território do castelo. No entanto, há indícios de que o reduto remonte 

ao século X, pois em 977 surge a primeira alusão documental à "civitas" de Santa Maria.  

O castelo apresenta uma arquitetura militar medieval na qual podemos identificar uma 

vasta gama de elementos defensivos empregados no período: construção abaluartada, 

muralha, seteiras, troneiras, torre de menagem, balcão Mata Cães, barbacã e torreões.  

Já, no período da tarde, os alunos do 5º ano puderam visitar o Parque Biológico de Gaia, 

situado na freguesia de Avintes, na periferia do concelho de Vila Nova de Gaia. Este parque 

não é um jardim Zoológico mas sim um espaço onde os seres vivos vivem num ambiente 

semelhante ao ambiente natural (florestas, lagos, ribeiros, prados e quintas). Ele estende-se 

pelo vale do rio Febros, um afluente da margem esquerda do Douro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Parque Biológico de Gaia foi criado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, em 1983, 

com o objetivo pedagógico de difundir a temática da educação ambiental junto do público 
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jovem e adulto.  

Este parque, através da compreensão da história e da ecologia do planeta, permitiu aos 

alunos perceberem melhor a biodiversidade da Terra e as adaptações conseguidas perante 

ambientes específicos que permitem a existência de tantas espécies. 

O regresso à escola ocorreu por volta das 17 horas. Com a aprendizagem 

proporcionada, os alunos chegaram, certamente, mais enriquecidos pelos conhecimentos 

adquiridos e os acompanhantes cientes do dever cumprido.  


