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Ao longo dos últimos anos, o Município
de Ílhavo tem-se destacado como uma
entidade dotada de forte dinamismo,
atenta e dedicada às necessidades dos
seus habitantes, nomeadamente no
que diz respeito à educação formal e
não formal das novas gerações.
Acreditamos que a linha que separa a
educação e a cultura é cada vez mais
ténue, tendo esta simbiose um forte
reflexo no futuro sucesso das nossas
crianças e jovens, contribuindo para o
seu enriquecimento pessoal enquanto
cidadãos.
Neste contexto, assumimos com
grande satisfação o lançamento da
sétima edição do Serviço Educativo
Municipal de Ílhavo (SEMI) em paralelo
com o decorrer de mais um ano letivo.
O SEMI reflete uma oferta única e
integradora que contempla a atividade
cultural e educativa no Município,
programada e desenvolvida pelos
vários espaços municipais ao serviço
da população em geral e do público
escolar, em particular (Biblioteca
Municipal de Ílhavo 23 Milhas, Centro
de Educação Ambiental, Escola
Municipal de Educação Rodoviária,
Museu Marítimo de Ílhavo, Pólo
Navio Museu Santo André, Centro de
Documentação de Ílhavo e Museu Vista
Alegre).
Assente numa lógica de promoção à
participação de toda a comunidade
escolar da rede pública do Município
de Ílhavo nas atividades propostas pelo
SEMI, a autarquia assegura transporte
gratuito para as respetivas deslocações
dos alunos do ensino Pré-escolar ao
Ensino Secundário.

A afetação do transporte respeita um
plano de distribuição, devidamente
estruturado, com o intuito de
garantir que todos os alunos tenham
oportunidade de visitar, pelo menos
uma vez, ao longo do seu percurso
escolar, a oferta global de espaços
existentes.
Ílhavo …uma vertente única de
educação e cultura, tradição e valores!
Quadro Referência SEMI para o ano
letivo 2017/2018:
OUT-JAN

FEV-MAI

Pré-escolar

livre

livre

1.º Ano

MMI

CEA

2.º Ano

BMI

3.º Ano

23 Milhas

EMER

4.º Ano

MMI

NMSA

5.º Ano

MVA

CEA

6.º Ano

23 Milhas

23 Milhas

7.º Ano

BMI

CDI

8.º Ano

MMI

NMSA

9.º Ano

CDI

EMER

Ensino
Secundário

23 Milhas

23 Milhas

Toda a Oferta Educativa do SEMI
encontra-se disponível, e em
permanente atualização, em
www.cm-ilhavo.pt.
As marcações devem ser efetuadas
através do contacto
semi@cm-ilhavo.pt, ou em cada
um dos Espaços Municipais,
com o preenchimento e envio da ficha
de marcação (também disponível
em www.cm-ilhavo.pt).
Não deixe de participar nas atividades,
projetos e programas que o SEMI
preparou para si!
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MUSEU MARÍTIMO
DE ÍLHAVO
(MMI)
NAVIO MUSEU
SANTO ANDRÉ
(NMSA)

tel.: 234 329 990
fax: 234 321 797
www.museumarítimo.cm-ilhavo.pt
museuilhavo@cm-ilhavo.pt
MMI 40°36’15.56”N . 8°39’58.53”W
NMSA 40º38’36.02”N . 8’43’40.45”W

“BACALHAU:
UM PEIXE
COM CABEÇA”
Nesta visita à Sala da Faina Maior,
de um saco de lona saem objetos
que contam estórias. São essas
estórias, interligadas, que vão contar
a história da pesca do bacalhau à
linha, praticada por portugueses nos
mares da Terra Nova e Gronelândia. No
Aquário dos Bacalhaus, outros objetos
contam outras estórias, que permitem
conhecer melhor o bacalhau do
Atlântico – gadus morhua. Uma visita
que permite tocar, experimentar,
questionar e construir narrativas.
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PÚBLICO-ALVO:

Pré-escolar, 1.º, 2.º, 3.º CEB
e Secundário; séniores
(grupos até 30 participantes)
CALENDARIZAÇÃO:

De 3.ª a 6.ª feira
DURAÇÃO:

60 minutos
MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.

TODOS A BORDO!

Numa viagem imaginária, o grupo é
convidado a percorrer diversas salas
do Museu através de um elemento
comum: o barco. O objetivo é
perceber como é que esse objeto
consegue estar presente em todas as
exposições, com diferentes formas
e funções, e assim conhecer os
vários temas expostos. Ao longo das
salas são lançados diversos desafios
que permitem questionar, pensar e
perceber.
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PÚBLICO-ALVO:

Pré-escolar, 1.º, 2.º, 3.º CEB
e Secundário; séniores
(máximo de 90 participantes)
CALENDARIZAÇÃO:

De 3.ª a 6.ª feira
DURAÇÃO:

75 minutos
MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.

SOS OCEANOS
– À DESCOBERTA DO BACALHAU

PÚBLICO-ALVO:

Pré-escolar, 1.º, 2.º, 3.º CEB e
Secundário; séniores (grupos
até 30 participantes)
CALENDARIZAÇÃO:

Através de um conjunto de objetos,
lançam-se questões e procuram-se
respostas relativas ao bacalhau do
Atlântico, às suas características, ao
seu habitat e à sua sustentabilidade.
Começando pelas diferentes formas
de capturar este peixe ao longo da
história, durante esta visita pretende-se alertar para os problemas
relacionados com a pesca e a
poluição, consciencializando os
visitantes para as diferentes ameaças
ao meio marinho.
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De 3.ª a 6.ª feira
DURAÇÃO:

75 minutos
MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.

DA PROA À POPA
– UMA REDE DE ESTÓRIAS
NAVIO-MUSEU SANTO ANDRÉ
Com um antigo arrastão lateral
como cenário – o Navio Museu Santo
André – as histórias sobre a pesca
do bacalhau e as pessoas que as
experienciaram, sucedem-se. Desde
a proa até à proa, o grupo tem a
possibilidade de conhecer o NavioMuseu, os seus espaços e o que neles
acontecia, de uma forma diferente,
onde a imaginação não pára.
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PÚBLICO-ALVO:

Pré-escolar, 1.º, 2.º, 3.ºCEB e
Secundário; famílias e público
geral; séniores (grupos até 30
participantes)
CALENDARIZAÇÃO:

De 3.ª a 6.ª feira
DURAÇÃO:

60 minutos
MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.

CONCURSO
“NOVAS VISTAS LUMIÈRE”
– PROJETO NO ÂMBITO
DO MAR IN MOTION FILM FESTIVAL

No âmbito do Mar in Motion Film
Festival, pretende-se que os alunos
do 3.º Ciclo, Ensino Secundário,
Profissional e Superior, usufruam de
formação e possam participar neste
concurso, com vista à realização de
um pequeno filme, com um só plano,
remetendo para os primórdios do cinema no início do século XX. O Mar é a
fonte de inspiração proposta.
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PÚBLICO-ALVO:

Oferta exclusiva para o 3.º
CEB e Ensino Secundário do
Municípios de Ílhavo e Aveiro
MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.
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23 MILHAS

tel.: 234 397 260
fax: 234 397 263
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
centrocultural.se@cm-ilhavo.pt
CCI 40°36’1.80”N . 8°40’3.04”W
CCGN 40°38’10.57”N . 8°42’42.56”W

ESPETÁCULO
“MUSEU DA EXISTÊNCIA”

Um dia, o Senhor Melo decidiu
construir um Museu com objetos
que, de tantas memórias que trazem
consigo, parecem vivos. O chapéu
salva-vidas, o pão torrado que
alimentou um amor clandestino, a
aliança da revolução que acabou com
a guerra, a boneca que não se pode
partir e outros tantos. Orhan Pamuk,
Prémio Nobel da Literatura 2016,
afirmou que “o futuro dos museus
é dentro das nossas casas”. O autor
do livro “Museu da inocência” partiu
da história de Kemal, um homem
que construiu um museu de objetos
a partir do momento mais feliz da
sua vida: o Museu da Inocência, em
Istambul, na Turquia. O Senhor Melo
conheceu Kemal e decidiu construir
o seu próprio museu, mas a partir
dos momentos mais felizes da vida
das pessoas. Em novembro, en-chese a Fábrica das Ideias da Gafanha
da Nazaré de objetos felizes que não
são mais que memórias das pessoas
deste lugar.
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PÚBLICO-ALVO:

Secundário – limitado a 60
participantes
CALENDARIZAÇÃO:

23 de novembro às 21h30
(ensaio aberto para o público
em geral);
24 de novembro às 10h e
14h30 (para as escolas);
25 de novembro às 16h00
e 21h30 (para o público em
geral).
DURAÇÃO:

60 minutos
LOCAL:

Fábrica das Ideias

MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.

CONVERSAS COM
ARTISTAS DA EXPOSIÇÃO
“FAZER SENTIDO”
Todas as semanas um artista da
exposição “Fazer Sentido” estará
presente para uma visita/conversa à
exposição.
Dirigido aos alunos do Ensino
Secundário e público em geral. A
consultar datas e horários na página
do 23 Milhas.

PÚBLICO-ALVO:

Secundário – limitado a 1
turma por sessão
CALENDARIZAÇÃO:

Sob consulta
DURAÇÃO:

90 minutos
LOCAL:

Casa da Cultura de Ílhavo;
Fábrica das Ideias, Museu
Vista Alegre; Biblioteca;
Museu Marítimo.
MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:
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A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.
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ESCOLA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
RODOVIÁRIA
(EMER)

tel.: 234 363 980
www.cm-ilhavo.pt
educacao@cm-ilhavo.pt
EMER 40°37’33.60”N . 8°42’29.41”W

ESMERA-TE
O “Esmera-te” é o desafio estrutural
a toda a dinâmica EMER, abordando
as principais questões no âmbito
da Prevenção Rodoviária. Esta é
uma atividade que se desenvolve
diariamente, dirigida exclusivamente a
grupos e que se encontra organizada
em dois momentos distintos:
primeiramente o grupo tem um
esclarecimento teórico na sala de
formação, devendo, num segundo
momento, colocar em prática os
ensinamentos na pista exterior
através da utilização dos carros a
pedais ou das bicicletas que são
disponibilizados.
O Esmera-te é preparado e
dinamizado tendo em conta a
especificidade etária do grupo
visitante, tendo para oferecer as
sessões temáticas: “Como peão, sou
campeão!”, “De pista em pista … sou
ciclista” e “O passageiro é um bom
companheiro”.
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PÚBLICO-ALVO:

Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB e
Ensino Secundário (adaptado
a todos os ciclos de ensino)
CALENDARIZAÇÃO:

De 2.ª a 6.ª feira
DURAÇÃO:

90 minutos

MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt, ou para
o Espaço Municipal
pretendido. As atividades
na EMER são gratuitas.

PACK “VIAGEM À EMER”

A CMI e o Grupo Comercial
TRANSDEV – Auto Viação Aveirense
S.A., Rodoviária da Beira Litoral S.A.
e Empresa de Transportes António
Cunha – renovaram o Protocolo
de Cooperação estabelecido,
apresentando novamente o pack
“Viagem à EMER”. Este pack inclui
o transporte e a visita à EMER,
beneficiando os Estabelecimentos
de Ensino dos Distritos de Aveiro,
Coimbra e Viseu de uma redução de
50% no aluguer do transporte, face ao
valor de tabela, sendo a visita à EMER
gratuita.
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PÚBLICO-ALVO:

Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB e
ensino secundário (adaptado
a todos os ciclos de ensino)
– (Oferta para Escolas dos
Distritos de Aveiro, Coimbra
e Viseu)
CALENDARIZAÇÃO:

De 2.ª a 5.ª feira
DURAÇÃO:

90 minutos

MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt, ou para
o Espaço Municipal
pretendido. As atividades
na EMER são gratuitas.
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CENTRO DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
(CEA)
ECOCENTRO MUNICIPAL

tel.: 234 329 600
www.cm-ilhavo.pt
cea.se@cm-ilhavo.pt
CEA 40°36’56.03”N . 8°41’12.24”W

“A VISITA AO CASTELO...
DA RECICLAGEM”
A ação “A visita ao Castelo... da
Reciclagem” comporta sempre duas
componentes distintas – uma teórica
e uma vertente mais prática, nas quais
as crianças assumem o papel principal
e fazem do Ecocentro Municipal o seu
palco principal.
Ela procura assim desenvolver de
forma divertida e muito criativa a
temática dos RESÍDUOS, sendo a
maior NOVIDADE no ano lectivo
2017/2018 o desafio à participação
no “JOGO DOS ECOMOSQUETEIROS”
(um jogo da glória sobre a gestão dos
resíduos, mas onde os peões passarão
a ser os próprios participantes).
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PÚBLICO-ALVO:

Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB,
Ensino Secundário
CALENDARIZAÇÃO:

De 2.ª a 6.ª feira
(preferencialmente à 2.º feira)
DURAÇÃO:

60 minutos

MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.

“APRENDER A OBSERVAR
PARA ALÉM DO CASTELO...”
Conhecer “A maior flor do mundo”, que
afinal de contas também nos desafia
a fazer “coisas muito maiores que o
nosso tamanho”, pode servir de guia a
este desafio educacional dividido em
duas partes que se complementam:
uma vertente teórica (breve aula de
sensibilização) e uma vertente mais
prática.
Assim, “Aprender a observar para além
do Castelo...” procura desenvolver
de forma divertida e muito criativa
a temática da BIODIVERSIDADE
associada à Preservação do Património
Natural e Edificado.

PÚBLICO-ALVO:

Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB e
Ensino Secundário
CALENDARIZAÇÃO:

De 2.ª a 6.ª feira
(preferencialmente à 2.º feira)
DURAÇÃO:

60 minutos

MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.

“NUM CASTELO COM VISTA...
PARA O MAR!”.
Despertar para conhecer um
pouco melhor as nossas Praias e a
importância para a nossa Terra dos
Oceanos, tendo no Búzio amigo
do Ambiente – o Ambúzio – e nos
seus novos e mais recentes amigos
Graciosa – a baleia, que “por descuido
nosso, quase fica sem filho”, e Farol
– o golfinho, que de repente se vê
em apuros e que irá, imagine-se,
necessitar da nossa ajuda para o resto
da vida – serão os fios condutores
para esta viagem ao imaginário real.

PÚBLICO-ALVO:

Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB e
Ensino Secundário
CALENDARIZAÇÃO:

De 2.ª a 6.ª feira
(preferencialmente à 2.º feira)
DURAÇÃO:

60 minutos

MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE ÍLHAVO
(BMI)
PÓLOS DE LEITURA
GAFANHA DA NAZARÉ
GAFANHA DO CARMO

tel.: 234 321 103
Fax: 234 321 087
www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt
BMI 40°36’19.46”N . 8°40’16.27”W

VIAGEM À
CASA DOS LIVROS
PÚBLICO-ALVO:

“Certos livros uivam no sossego da
biblioteca; doutros se desprende um
fio de música; outros, ainda, viajam.
Com rumo ou sem rumo. E sem
passaporte.”
(João Pedro Mésseder, 2013)

Pretendemos dar a conhecer os
espaços da Biblioteca Municipal, um
pouco da sua história e também,
permitir a descoberta de espaços
normalmente de acesso reservado ao
público. Os alunos e público em geral,
poderão ver de perto o seu maior
tesouro, os seus livros, ao mesmo
tempo que é feita uma sensibilização
para a importância dos livros e da
leitura, bem como da sua conservação
e preservação.
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Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB,
Ensino Secundário, público
em geral e público Sénior
CALENDARIZAÇÃO:

De 3.ª a 6.ª feira
DURAÇÃO:

60 minutos

MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.

À DESCOBERTA DE…
ANTÓNIO TORRADO

PÚBLICO-ALVO:

Com o objetivo de dar a conhecer a
vida e obra de António Torrado, cada
escola irá implementar e desenvolver
nos diferentes níveis de ensino, um
trabalho simultâneo de descoberta
da vida e obra do autor. Cada escola /
turma trabalhará uma obra do autor.
O método e o trabalho desenvolvido
será articulado de acordo com os
interesses dos professores, alunos
e da própria escola, isto é, implicará
a leitura de uma das obras do autor,
daí podendo resultar trabalhos
nas diferentes vertentes: plástica e
literária.
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Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB
e Ensino Secundário do
Município de Ílhavo
CALENDARIZAÇÃO:

Apresentação pública e
coletiva à comunidade na
Biblioteca Municipal de Ílhavo
dos trabalhos realizados
pelos alunos, a partir de
15/03/2018, no âmbito das
atividades do Mês da Leitura
Concelhio.
DURAÇÃO:

Ao longo do ano letivo

MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.

ÍLHAVO A LER +
Com o objetivo de promover o livro
e a leitura assumindo-a como um
fator de desenvolvimento individual e
intensificando o contacto com o livro
e a leitura em diferentes contextos,
este concurso será organizado em
duas fases: 1.ª fase - eliminatórias
a realizar nas escolas. Nesta fase,
serão selecionados 3 vencedores e
3 suplentes em cada categoria para
estarem presentes na 2.ª fase (final)
onde os finalistas realizarão uma
prova pública. Aqui serão escolhidos
3 vencedores (+ 1 suplente) em
cada categoria, que representarão
o Município de Ílhavo no Concurso
Intermunicipal de Leitura (CIL).

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

PÚBLICO-ALVO:

Alunos do 1.º CEB (4.ºano),
2.º e 3.º CEB e Ensino
Secundário do Município de
Ílhavo
CALENDARIZAÇÃO:

A final do concurso
realizar-se-á a 17/02/2018,
em local a designar
DURAÇÃO:

Ao longo do 1.º e 2.º período
MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.

“NUVENS, REIS E
OUTRAS COISAS MAIS”
EXPOSIÇÃO
DE ILUSTRAÇÃO
DE MARTA MADUREIRA
Esta exposição de ilustração é
composta de trabalhos originais e
uma seleção de ilustrações dos livros:
“O rei vai à caça” (Editora Tcharan)
e “Tiago, o colecionador-quasenuvem” (Abysmo Editora). Destaque
para as ilustrações de “Tiago, o
Colecionador Quase Nuvem”, e que
foram recente-mente selecionadas
para o World Illustration Awards 2017.
Como ilustradora, Marta Madureira,
já recebeu algumas distinções de
relevo, entre as quais: prémio Jovens
Criadores Bienal de Atenas, Grécia
2003; Prémio Jovens Criadores Bienal
de Nápoles, Itália 2005; Menção
especial Prémio Nacional de Ilustração
2010; Menção especial Prémio
Nacional de Ilustração 2011, 1º prémio
– 3×3 Magazine of Contemporary
Illustration 2012. Conta com cerca
de 20 livros ilustrados para a infância com textos de Álvaro Magalhães,
Vergílio Alberto Vieira, Manuel António
Pina, Adélia Carvalho, Ana Luísa
Amaral, entre outros.

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

PÚBLICO-ALVO:

Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB
e Ensino Secundário, público
em geral
CALENDARIZAÇÃO:

09 de setembro a 02 de
dezembro de 2017

MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.

EXPOSIÇÃO
DE ILUSTRAÇÃO
DE SARA BANDARRA
Sara Bandarra é professora no
Município de Ílhavo e ilustradora
freelancer. Estudou Design de
Comunicação na Escola Superior de
Arte e Design de Matosinhos. Esta
exposição é composta por uma
seleção de trabalhos da ilustradora,
com diferentes técnicas e formatos.

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

PÚBLICO-ALVO:

Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB
e Ensino Secundário, público
em geral
CALENDARIZAÇÃO:

janeiro e fevereiro de 2018
MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.

À CONVERSA
COM…
Encontros com autores – escritores
e ilustradores - que pretendem
fomentar o livro e leitura,
proporcionando a visita de grupos
à Biblioteca Municipal e o seu
contacto com autores e ilustradores.
Toda a divulgação no site
da Biblioteca Municipal em
www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

PÚBLICO-ALVO:

Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB
e Ensino Secundário, público
em geral
CALENDARIZAÇÃO:

Ao longo de todo o ano letivo
MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.

LEITURAS EM REDE

Projetar as bibliotecas como espaço
de informação, conhecimento e
cultura; contribuir para a promoção
da cidadania e promover a leitura e
as diferentes literacias é o objetivo
da Rede de Bibliotecas de Ílhavo.
A sessão final será realizada na
Biblioteca Municipal e integrará um
momento cultural da responsabilidade
de cada um dos Agrupamentos de
Escolas.

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

PÚBLICO-ALVO:

Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB
e Ensino Secundário do
Município de Ílhavo e público
em geral
CALENDARIZAÇÃO:

maio de 2018

MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

CENTRO DE
DOCUMENTAÇÃO
DE ÍLHAVO
(CDI)

tel.: 234 329 600
Fax: 234 321 797
www.cm.ilhavo.pt
cdi@cm-ilhavo.pt
CMI 40°36’1.80”N . 8°40’3.04”W
CIEMar 40°36’15.56”N . 8°39’58.53”W

“OS ÍLHAVOS
NA GRANDE GUERRA”
Há 100 anos o mundo estava em
guerra: a Grande Guerra.
Portugal, como país beligerante,
impeliu Ílhavo para o conflito.
Quem foram os heróis ilhavenses que
combateram na Guerra das Guerras,
o que lhes aconteceu, como é que
as suas famílias sobreviveram à sua
ausência, que marcas deixaram na
sociedade ilhavense, são assuntos
abordados que devem ser conhecidos,
mesmo que uma centena de anos
queira apagar essas memórias.

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

PÚBLICO-ALVO:

9.º e 11.º Anos de
Escolaridade, Séniores e
público em geral
CALENDARIZAÇÃO:

2.ª a 6.ª feira, de setembro a
outubro de 2017
DURAÇÃO:

60 minutos

MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.

“GENEALOGIAS”
Gostava de conhecer as suas origens,
sabendo quem foram os seus avós,
bisavós, trisavós, tetravós, …?
Participe nesta atividade e aprenda
a elaborar a sua árvore de família,
regredindo geração a geração,
conhecendo os seus antepassados.

PÚBLICO-ALVO:

1.º Ano do Ensino Básico,
Ensino Secundário, público
em geral e Séniores
CALENDARIZAÇÃO:

novembro e dezembro de
2017
DURAÇÃO:

60 minutos

MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

MÚSICA PARA
OS MEUS “SENTIDOS”
Quem disse que os arquivos
são mortos?
Música para os meus “sentidos” é um
Café Concerto com música e poesia
ilhavenses, escondidas nos arquivos…
é a prova de que estes estão vivos e
podem proporcionar sentimentos e
momentos de puro prazer…
Projeto realizado em parceria com
a Turma de Teatro e Literatura da
Universidade Sénior do Centro Social e
Paroquial da Gafanha da Nazaré

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

PÚBLICO-ALVO:

Alunos de Português e
História do 3º CEB e Ensino
Secundário, Clubes de
Leitura, Associações Culturais
e Séniores
CALENDARIZAÇÃO:

11 de dezembro de 2017 e 7
de maio de 2018, às 14:30
DURAÇÃO:

60 minutos

MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.

“ÍLHAVO, TERRA MILENAR”

Criar ilhavenses conhecedores e
orgulhosos das suas raízes é o grande
objetivo deste projecto.
Apresentação e partilha de saberes
sobre a História Local Ilhavense.

PÚBLICO-ALVO:

3.º Ano do Ensino Básico,
Ensino Secundário e Séniores
CALENDARIZAÇÃO:

janeiro a junho de 2018
DURAÇÃO:

60 minutos

MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

A marcação prévia
é obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line. As
atividades são gratuitas para
os Estabelecimentos de
Ensino do Município
de Ílhavo.

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

MUSEU VISTA ALEGRE

tel.: 234 320 628
Fax: 234 320 793
www.vistaalegre.com
museu@vistaalegre.com
www.vistaalegre.com
MVA 40°35’22.27’’ N . 8°41’00.84’’ W

VISITA GUIADA
AO MUSEU
VISTA ALEGRE

PÚBLICO-ALVO:

1.º, 2.º e 3.º CEB, Ensino
Secundário, Ensino Superior
e universidades seniores
Calendarização: 2.ª a 6.ª feira,
mediante marcação prévia,
(acesso à Oficina de Pintura
Manual realiza-se nos dias
úteis entre as 10h15 e as
18h45)
DURAÇÃO:

A visita guiada ao Museu Vista Alegre
convida a uma viagem pelo mundo
das artes decorativas e da indústria
cerâmica. Este programa inclui visita à
Oficina de Pintura Manual da Fábrica e
à Capela da Nossa Senhora da Penha
de França, monumento nacional
classificado de finais do século XVII.

60 minutos
INSCRIÇÃO:

(por cada 10 alunos
é facultada entrada
a 1 professor):
Grupos entre 10 e 20 alunos:
4,20€/ aluno
Grupos entre 21 e 30 alunos:
4,05€/ aluno
Grupos iguais ou superiores
a 31 alunos: 3,90€/ aluno
Atividade gratuita para
escolas do concelho de
Ílhavo.
MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

A marcação prévia é
obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line.
As atividades são gratuitas
para os Estabelecimentos
de Ensino do Município de
Ílhavo.

VISITA LIVRE
AO MUSEU
VISTA ALEGRE

Programa que inclui visita guiada à
Capela da Nª Sª da Penha de França,
monumento nacional classificado de
finais do século XVII, e introdução na
receção do Museu. A restante visita
ao Museu tem caráter livre e inclui
entrada na Oficina de Pintura Manual
da Fábrica.

PÚBLICO-ALVO:

1.º, 2.º e 3.º CEB, Ensino
Secundário, Ensino Superior
e universidades seniores
CALENDARIZAÇÃO:

2.ª a 6.ª feira, mediante
marcação prévia, (acesso à
Oficina de Pintura Manual
realiza-se nos dias úteis
entre as 10h15 e as 18h45)
INSCRIÇÃO:

(por cada 10 alunos é
facultada entrada a 1
professor)
Grupos entre 15 e 20 alunos:
2,70€/ aluno
Grupos entre 21 e 30 alunos:
2,55€/ aluno
Grupos iguais ou superiores a
31 alunos: 2,40€/ aluno
Guia áudio: 2,00 €/ aluno

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

O BAIRRO OPERÁRIO,
ONDE EU NASCI

PÚBLICO-ALVO:

Embarque numa viagem ao passado
e venha conhecer histórias do Bairro
da Vista Alegre, narradas na primeira
pessoa. Vamos percorrer caminhos,
relembrar pessoas, (re)conhecer
espaços por onde o tempo passou
e descobrir que há sempre novas
histórias para contar.

3.º CEB, Ensino Secundário,
Ensino Superior e
universidades séniores
Calendarização:
2ª a 6ª feira, mediante
marcação prévia (mínimo 10
participantes, máximo 30) programa está dependente
das condições atmosféricas
DURAÇÃO:

45 minutos
INSCRIÇÃO:

5,00€/ participante
Atividade gratuita para
escolas do concelho de
Ílhavo.

MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

A marcação prévia é
obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line.
As atividades são gratuitas
para os Estabelecimentos
de Ensino do Município de
Ílhavo.

VISTA ALEGRE,
ARTE DA PINTURA

Visita guiada ao Museu Vista Alegre,
incluindo a Oficina de Pintura
Manual da Fábrica, e workshop de
pintura com tintas cerâmicas. Uma
oportunidade de iniciação na arte
da decoração cerâmica, aprendendo
competências básicas da pintura
a pincel, com acompanhamento
de pintores especializados da Vista
Alegre.

PÚBLICO-ALVO:

Ensino Secundário, Ensino
Superior e universidades
séniores (mínimo 10 alunos,
máximo 25)
CALENDARIZAÇÃO:

2.ª a 6.ª feira, mediante
marcação prévia, (acesso à
Oficina de Pintura Manual
realiza-se nos dias úteis
entre as 10h15 e as 18h45)
DURAÇÃO:

150 minutos
INSCRIÇÃO:

20,00€/ participante

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

VISITA GUIADA À
FÁBRICA DA VISTA ALEGRE
PÚBLICO-ALVO:

A visita guiada à Fábrica de Porcelana
da Vista Alegre convida a uma viagem
pelo mundo da indústria. Como se
faz a porcelana? Que tarefas são
executadas e por quem? Vamos
aprender mais sobre este material e o
seu contexto de produção.

Ensino Secundário
CALENDARIZAÇÃO:

2.ª a 6.ª feira, 10h15 / 11h15
/ 15h00 / 16h00, mediante
marcação prévia (mín. 10 e
máx. de 30 participantes)
DURAÇÃO:

60 minutos
INSCRIÇÃO:

Oferta exclusiva para alunos
das escolas do concelho de
Ílhavo. Gratuito
MARCAÇÃO DAS VISITAS SEMI:

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

A marcação prévia é
obrigatória, devendo ser
efetuada para
semi@cm-ilhavo.pt,
ou para o Espaço Municipal
pretendido. Deverá ainda
consultar o Regulamento
dos Espaços Municipais, e
respetiva tabela de preços,
disponíveis on-line.
As atividades são gratuitas
para os Estabelecimentos
de Ensino do Município de
Ílhavo.

A PORCELANA
DÁ-TE MÚSICA!

O desafio é para todos: desmistificar
a construção e execução da música,
construindo de forma lúdica e
informal experiências que permitem
cultivar o corpo e a mente, usando
como instrumentos as peças da
Vista Alegre, que nestes workshops
ganham vida musical. Caracterizados
pelo à-vontade e a boa disposição,
os workshops CRASSH são uma
possibilidade de fazer e compor
música em grupo através de
experiências ao alcance de todos.

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

PÚBLICO-ALVO:

2.º e 3.º Ciclos do Ensino
Básico e Ensino Secundário
(mínimo 25 participantes,
máximo 35)
CALENDARIZAÇÃO:

2.ª a 6.ª feira, 10h15/ 11h30/
14h30/ 16h, mediante
marcação prévia
DURAÇÃO:

60 minutos
INSCRIÇÃO:

3,50€/participante
FORMADORES:

CRASSH / WETMUMTUM

