
INTERCÂMBIO COM BUDAPESTE – MARÇO DE 2012 
Domingo 

(18/3) 

2ª 

(19/3) 

3ª 

(20/3) 

4ª 

(21/3) 

5ª 

(22/3) 

6ª 

(23/3) 

Sábado 

(24/3) 

Domingo 

(25/3) 

 

Manhã 

8h30 – ESDS 

Visita a Lisboa 

(apenas para alunas 

húngaras): 

 – Bairro Alto; 

Miradouro de Stª 

Luzia; Baixa e 

Terreiro do Paço. 

Tempo livre para 

almoço.  

13h30 Encontro no 

Terreiro do Paço. 

8h30 – ESDS 

Passeio a Sintra 

(para todos os 

alunos). 

Locais a visitar: 

Qtª da Regaleira, Vila 

de Sintra 

Tempo livre para 

almoçar. 

8h30 – ESDS 

Visita ao Zoo de 

Lisboa (transportes 

públicos) 

11:00 – Show de 

golfinhos 

11:45 – teleférico 

Tempo livre para 

almoçar. 

13h30 -Regresso à 

escola. 

8h30 - ESDS  

9h00 – Partida em 

autocarro alugado 

com destino  a 

Almada (Cristo-Rei e 

fragata em Cacilhas) 

e Costa da Caparica  

(atividade para todos 

os alunos) 

12h30 – Costa da 

Caparica 

13h00 - Almoço 

em restaurante na 

praia. 

8h30 - ESDS 

9h30-11h00: 

Atividade de 

voluntariado – pintar 

ovos da Páscoa em 

infantário (apenas 

alunas húngaras). 

11h45 – 13h30 

Trabalho de projeto 

na Biblioteca da 

ESDS. 

13h30 – Regresso a 

casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia  

da  

Família 

 

 

 

 

 

 

 

12h00 – 

Encontro no 

aeroporto 

(pais portugueses 

levam alunos 

húngaros ao 

aeroporto) 

Partida– 14h05 

 

 

 

ATT: Corrida da 

Ponte 25 de Abril 

mantém a ponte 

encerrada. 

 

Tarde 

 

Chegada 

17h50 

(Os pais vão 

buscar os alunos 

húngaros ao 

aeroporto) 

14h30 – Palácio da 

Ajuda. 

 16h00 – Belém  

(Jerónimos, Pastéis 

de Belém, CCB, 

Padrão dos 

Descobrimentos, 

zona ribeirinha) 

18:30 –Regresso via 

Transtejo 

(Belém/Trafaria) 

19:00 Os alunos 

portugueses levam os 

húngaros  para casa 

13h30/14h00 

Partida para o 

Cabo da Roca e 

Cascais 

Regresso previsto 

para as  17:00 

14h30 – Tarde na 

escola: 

Aula de dança e 

desportos coletivos 

no ginásio. 

17h30 -  Fim das 

atividades e regresso 

a casa 

15h00 – Aula de 

bodyboard/surf 

(atividade para todos 

os alunos) 

18h00 – Encontro 

com os pais e 

regresso a casa. 

 

Tarde livre  

Noite 

livre livre 

 

livre 

 

livre 

 

20h30 - Jantar com 

os pais na ESDS livre 
 

Festa de 

Despedida  


