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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.

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.

VISITA GERAL
AO MUSEU MARÍTIMO
DE ÍLHAVO
E AO NAVIO-MUSEU
SANTO ANDRÉ

Visita a todas as salas de exposição
(Sala da Faina Maior, Sala da Ria, Sala
das Conchas e Algas, Sala dos Mares,
Sala de Pintura e Sala de Exposições
Temporárias) e Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo de ílhavo
bem como ao Navio Museu Santo
André, arrastão clássico da pesca do
bacalhau.
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PÚBLICO-ALVO:

Famílias e público geral
CALENDARIZAÇÃO:

De 3.ª feira a sábado/domingo
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.

O MUSEU,
PARA LÁ DAS COLEÇÕES
A visita incide sobre a arquitetura do
Museu, ao longo da qual se dão a
conhecer o edifício e as suas áreas
técnicas. Atenta-se nas soluções
arquitetónicas, nos materiais e nos
espaços de exposição e aquário.

PÚBLICO-ALVO:

Famílias e público geral
(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.
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DIA DO MUSEU

Ao longo do Dia do Museu decorrem
diferentes atividades, entre elas a
visita especial Mergulhador por um
dia, oficinas de serviço educativo,
contadores de histórias, visitas
encenadas e encenações de peças.

PÚBLICO-ALVO:

Famílias e público geral;
seniores (grupos até 30
participantes)
CALENDARIZAÇÃO:

A definir

DURAÇÃO:

Entre 60 a 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. 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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FÉRIAS NO MUSEU
As férias escolares são momentos
privilegiados para as visitas aos
museus, quer em família, quer
através de instituições de ocupação
de tempos livres. O museu propõe
a crianças e jovens, entre os 5 e os
12 anos, a realização de oficinas,
adaptadas às diversas faixas etárias, a
serem realizadas nas férias escolares
referentes ao Natal, Carnaval, Páscoa
e verão. Esta oferta é criada para
pacotes de 3 dias, sendo abordado
um tema por dia, com visitas e
oficinas distintas. Há, porém, a
possibilidade de participar apenas
num destes dias.
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PÚBLICO-ALVO:

Público geral (Crianças e
Jovens)
CALENDARIZAÇÃO:

Durante as férias escolares
– Natal, Carnaval, Páscoa e
verão (julho)
DURAÇÃO:

De acordo com as atividades
a realizar
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
“ULISSES DE VOLTA
À CASA DE PARTIDA”
Brincar a partir de Homero? Sim,
podemos. “Ulisses de volta à casa
de partida” é um espetáculo em
formato de jogo sobre viagens,
mitos e heróis, mas também sobre a
urgência de partir e a necessidade de
voltar. A partir do imaginário poético
da clássica “Odisseia”, este jogo
compreende vários perigos, estratégias
e provas a superar. O mar como
tabuleiro, três atrizes, a partir dos
seus corpos, são vento, marinheiros,
sereias e outras criaturas. O público
lança os dados, baralha as cartas e o
jogo termina quando Ulisses regressar
a casa.
Ficha Técnica Criação e Interpretação:
Carla Galvão, Cláudia Andrade e Mafalda Saloio;
Participação Especial:
Carlos Vaz Marques, Fernando Mota
e Tiago Jerónimo Pereira;
Apoio Técnico: Nuno Figueira;
Produção: Stage One;
Fotografia: Nuno Figueira;
Co-Produção: Fábrica das Artes/ CCB
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PÚBLICO-ALVO:

2.º CEB e famílias
CALENDARIZAÇÃO:

20 de outubro de 2017
(escolas às 14h00); 21 de
outubro de 2017 (famílias às
16h00)
DURAÇÃO:

60 minutos
LOCAL:

Casa da Cultura de Ílhavo
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.

OFICINA DE MÚSICA
– CARLOS PAIÃO
As oficinas criam dinâmicas que
privilegiam a experimentação. Na
oficina Carlos Paião, os alunos são
convidados a descobrir parte do
repertório do músico ilhavense e
experimentar a interpretação de
alguns temas tendo em vista a
participação no Concerto Carlos Paião.
Formador: Paulo Neto

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

PÚBLICO-ALVO:

Jovens dos 10 aos 14 anos
CALENDARIZAÇÃO:

3 de novembro de 2017 às
10h00
DURAÇÃO:

120 minutos
LOCAL:

Casa da Cultura de Ílhavo
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.

FORMAÇÃO DE TEATRO
COM BRUNO ALEXANDRE
O objetivo desta formação será
partilhar o processo criativo do
espetáculo “Cavalos Selvagens”, de
Bruno Alexandre.
A partir de propostas trabalhadas
durante os ensaios do processo, os
participantes terão oportunidade
de criar uma rede de partilha que
se dividirá entre ação e observação,
procurando potenciar ferramentas
tanto ao nível da improvisação como
da composição coreográfica.
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PÚBLICO-ALVO:

maiores 16 anos
CALENDARIZAÇÃO:

29 de novembro das 15h00
às 18h00
LOCAL:

Fábrica das Ideias

+ PALCO

O projeto de formação de teatro para
jovens + Palco retoma a sua atividade
em outubro.
Estão abertas as inscrições para
jovens dos 13 aos 18 anos que queiram
desenvolver atividades na área do
teatro.
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PÚBLICO-ALVO:

Jovens dos 13 aos 18 anos
CALENDARIZAÇÃO:

Sextas-feiras das 19h00 às
20h30 (de outubro de 2017 a
julho 2018)
LOCAL:

Casa da Cultura de Ílhavo

OFICINA DE MÚSICA
PARA FAMÍLIAS
– CARLOS PAIÃO

Esta é uma oficina para as famílias.
Os participantes são convidados
a descobrir parte do repertório do
músico ilhavense e experimentar a
interpretação de alguns temas tendo
em vista a participação no Concerto
Carlos Paião.
Formador: Paulo Neto
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PÚBLICO-ALVO:

Famílias com crianças dos 6
aos 12 anos
CALENDARIZAÇÃO:

5 de novembro às 10h00
DURAÇÃO:

120 minutos
LOCAL:

Fábrica das Ideias

“BALOIÇAR”
- ESPETÁCULO PARA BEBÉS
Fruto de mais uma parceria do 23
Milhas com a Quinto Palco, “Baloiçar”
é um espetáculo/oficina de música e
movimento para bebés dos 4 aos 36
meses. Ao longo do espetáculo, os
bebés vão sendo transportados para
ambientes sonoros e visuais cheios de
estímulos. As canções e lengalengas
marcam o ritmo deste “Baloiçar”.
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PÚBLICO-ALVO:

Famílias com bebés dos 4
aos 36 meses
CALENDARIZAÇÃO:

17 de dezembro às 10h30 e
11h30
DURAÇÃO:

30 minutos
LOCAL:

Fábrica das Ideias

ESPETÁCULO
“A MENINA
QUE VENDIA FÓSFOROS”
“A Menina Que Vendia Fósforos”
(a partir do conto de Hans Christian
Andersen), além de propor uma
reflexão sobre alienação social,
explora a ideia de um conforto
simples e lúdico, metamorfoseando
o quotidiano sentido de felicidade,
proteção e conforto. A Menina inicia a
sua libertação de uma realidade triste,
fantasiando momentos agradáveis e
surreais como única alternativa ao
expoente máximo de sofrimento e
solidão.
Ficha artística Criação:
Sara Henriques e Rui Rodrigues;
Marionetas e Cenografia:
Rui Rodrigues;
Música: Pedro Cardoso;
Interpretação: Sara Henriques;
Desenho de luz: Rui Rodrigues;
Figurino: Pedro Ribeiro;
Confeção: Lanis Officinae;

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

PÚBLICO-ALVO:

Maiores de 4 anos
CALENDARIZAÇÃO:

03 de dezembro às 16h00
DURAÇÃO:

50 minutos
LOCAL:

Casa da Cultura 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

EMER EM FAMÍLIA
A EMER abre as portas à comunidade
em geral, todos os 4º sábados
do mês, dirigindo a sua ação às
famílias, grupos/individuais diversos,
procurando promover momentos de
partilha e convívio entre Crianças,
Jovens e Adultos, em torno da
temática da Segurança Rodoviária.
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PÚBLICO-ALVO:

Público geral (Famílias)
CALENDARIZAÇÃO:

4.º sábado do mês
DURAÇÃO:

livre

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.

DIAS SEGUROS
Os Dias Seguros organizam-se em
sessões pontuais ao longo do ano
letivo e têm por objetivo explorar
a temática da Segurança dotando
crianças, jovens e adultos de novos
conhecimentos sobre as diversas
temáticas.
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PÚBLICO-ALVO:

1.º e 3.º CEB e Associações de
Pais do Município
CALENDARIZAÇÃO:

Ao longo do ano letivo
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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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.

“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.
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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.

OFICINA DE ILUSTRAÇÃO
COM MARTA MADUREIRA
Quando era pequena, espreitava os
desenhos que o pai fazia e depois
mostrava-os aos colegas da escola. O
convívio precoce de Marta Madureira
com a ilustração só foi retomado
mais tarde quando realizou a sua
licenciatura e mestrado na Faculdade
de Belas Artes da Universidade do
Porto. Atualmente é designer de
comunicação e ilustradora. O seu
trabalho destaca-se pela forma
original como usa as técnicas de
recorte, colagem e montagem de
materiais diversificados, conferindo
movimento e textura às suas criações.

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

PÚBLICO-ALVO:

Crianças a partir dos 6 anos
e público em geral. Inscrição
prévia obrigatória
CALENDARIZAÇÃO:

07 de outubro de 2017, 10H30
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.

ATELIÊ
DE ILUSTRAÇÃO
COM SARA BANDARRA
Com papel, tesouras, colas, grafite
aguarelável, papel vegetal, etc, … os
participantes deste ateliê poderão
construir imagens sob a orientação da
ilustradora Sara Bandarra.

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

PÚBLICO-ALVO:

Público em geral. Inscrição
prévia obrigatória
CALENDARIZAÇÃO:

janeiro 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.

A MÚSICA DAS PALAVRAS
Realiza-se o sétimo encontro anual
em torno da literatura para a infância
conjugando as componentes literárias,
visuais e musicais. Este encontro
terá, três componentes: exposição
bibliográfica do autor em destaque,
sessão de divulgação da obra do
autor(a) e sessão musical.
15H00 Sessão de divulgação da obra
do autor em destaque
16H30 Hora do Conto Musicada

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

PÚBLICO-ALVO:

Mediadores de leitura e
público em geral
CALENDARIZAÇÃO:

10 de 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.

FÉRIAS
COM LIVROS…
E NÃO SÓ!

Os livros não tiram férias e são
muitas vezes os companheiros nestes
tempos que se querem preenchidos
com atividades divertidas e criativas.
A Biblioteca Municipal de Ílhavo
propõe atividades que se realizam nos
diversos períodos de férias, adaptadas
às diversas faixas etárias. Horas do
Contos, Ateliês de Ilustração e Escrita
Criativa, Atividades Experimentais,
Sessões de Cinema e muito mais.

Serviço
Educativo Municipal
de Ílhavo

PÚBLICO-ALVO:

Crianças até aos 12 anos de
idade
CALENDARIZAÇÃO:

Férias de Natal, Carnaval,
Páscoa e férias de verão.
3.ª e 5.ª feira na Biblioteca
Municipal e 2.ª e 4.ª feira no
Pólo de Leitura da Gafanha da
Nazaré, sempre às 14H30
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.

