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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 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:
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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.

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
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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
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EU SOU
CERAMISTA!
Dá asas à imaginação, explorando a
cor e o desenho através de pintura
com tintas acrílicas. Inclui visita guiada
ao Museu Vista Alegre e Oficina de
Pintura Manual da Fábrica.

PÚBLICO-ALVO:

Ensino Secundário, Ensino
Superior e universidades
séniores
CALENDARIZAÇÃO:

2.ª a 6.ª feira, mediante
marcação prévia (mínimo 10
participantes, máximo 40),
(acesso à Oficina de Pintura
Manual realiza-se nos dias
úteis entre as 10h15 e as
18h45)
DURAÇÃO:

120 minutos
INSCRIÇÃO:

10,00€/participante (cada
participante leva a peça
pintada por si)
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