
Em junho, e cada vez mais próximos do fim do ano letivo, o SEMI apresenta propostas muito 
divertidas, esperando poder contar desde já com a sua participação nas várias atividades, projetos 
e programas que tem para si. 

A participação nas atividades promovidas pelo SEMI requer uma marcação prévia que deverá 
ser efetuada para o e-mail semi@cm-ilhavo.pt, ou diretamente para o Espaço Municipal que 
deseja visitar, através do preenchimento e envio da Ficha de Marcação de Visita (disponível em                  
www.cm-ilhavo.pt).

Relembramos que para o público escolar do Município, a Câmara Municipal de Ílhavo disponibiliza 
transporte gratuito para a participação nas ações promovidas pelo SEMI, sendo a sua afetação 
realizada de acordo com o Quadro Referência SEMI, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação 
e devidamente concertado com a política educativa municipal vigente.

Dia Mundial dos Oceanos
Noite no Museu, Música para bebés 
e visita especial “Ismael e o Bacalhau Gigante”.
Dirigido a Famílias e Crianças.
5 a 7 de junho (6.ª feira, sáb. e dom.)
Consultar Regulamento do Espaço Municipal e 
respetiva tabela de preços, disponíveis on-line 
(Inscrições através de 234329990 
ou museuilhavo@cm-ilhavo.pt).

Conheça toda a oferta do serviço educativo do MMI 
em www.museumarítimo.cm-ilhavo.pt

MMI/NMSA Museu Marítimo de Ílhavo/Navio Museu Santo André 

Visita/Jogo “Percursos Imaginados” 
(CCI)
Dirigido ao Pré-escolar
De 3.ª a 6.ª feira – Às 10h00 e 14h00 
(sessões de 90 minutos)
Entrada: €1 (Atividade gratuita para as Escolas 
do Município).
Consultar Regulamento do Espaço Municipal 
disponível on-line.

Visita/Jogo ao CCI 
“Descobrir os cantos à casa” 
(CCI)
Dirigido ao 1.º CEB
De 3.ª a 5.ª feira – Às 10h00 e às 14h00 
(sessões de 60 minutos)
Entrada: €1 (Atividade gratuita para as Escolas 
do Município).
Consultar Regulamento do Espaço Municipal 
disponível on-line.

Um artista vai à escola: 
à conversa com Luísa Sobral
Dirigido ao 1.º CEB (Atividade exclusiva para 
as Escolas do Município).
Dia 12 de junho (6.ª feira) - Às 14h00 e às 15h00 
(sessões de 60 minutos)
ATIVIDADE GRATUITA  
Consultar Regulamento do Espaço Municipal 
disponível on-line.

Visita/Jogo “Improvisar”
Dirigido ao 2.º CEB
De 3.ª a 6.ª feira – Às 10h00 e às 14h00 
(sessões de 50 minutos)
Entrada: €1 (Atividade gratuita para as Escolas 
do Município).
Consultar Regulamento do Espaço Municipal 
disponível on-line.

Conheça toda a oferta do serviço educativo do CCI 
em www.centrocultural.cm-ilhavo.pt 

“Pequeno Livro das Coisas” 
/ “Tudo é sempre Outra Coisa” 
– Exposição de originais de ilustração 
de Rachel Caiano
Dirigido e adaptado a todos os ciclos de ensino e 
público em geral (inclui público sénior)
Exposição patente de 5 de maio a 30 de junho
De 3.ª a 6.ª feira, entre as 10h e as 17h30 (visitas 
guiadas - 60 minutos)
ATIVIDADE GRATUITA

“Vamos à BMI: Monstros e outros Medos”
Dirigido e adaptado ao pré-escolar e 1.º CEB 
3.ª a 6.ª feira – sessões de 90 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

Oficina de Escrita Criativa: 1+1=2 Os Livros 
e os Jovens: Uma relação de Amizade
Dirigido ao 2.º e 3.º CEB
3.ª a 6.ª feira – sessões de 90 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

“1,2,3... em Inglês e Espanhol”
Dirigido ao 1.º CEB 
3.ª a 6.ª feira – sessões de 90 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

“Escrever o Mar: Oficina de Escrita Criativa”
Dirigido ao 4.º Ano do 1.º, 2.º e 3.º CEB 
3.ª a 6.ª feira – sessões de 90 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

Viagem à Casa dos Livros
Dirigido e adaptado a todos os Ciclos de Ensino, 
Público Geral (inclui público sénior)
3.ª a 6.ª feira – sessões de 60 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

Conheça toda a oferta do serviço educativo da BMI 
em www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt

“Uma visita ao Castelo... da Reciclagem”
Área temática: Resíduos
Dirigido e adaptado a todos os Ciclos de Ensino
2.ª feira – sessões de 60 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

“Na visita ao Castelo: Menos Litros e Mais Água”
Área temática: Água
Dirigido e adaptado a todos os Ciclos de Ensino
2.ª feira – sessões de 60 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

“Uma ideia brilhante: 
no Castelo a brincar com Energia”
Área temática: Energia
Dirigido e adaptado a todos os Ciclos de Ensino
2.ª feira – sessões de 60 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

“Aprender a observar para além do Castelo...”
Área temática: Biodiversidade
Dirigido e adaptado a todos os Ciclos de Ensino
2.ª feira – sessões de 60 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

Conheça toda a oferta do serviço educativo do CEA 
em www.cm-ilhavo.pt

“Esmera-te” 
Dirigido e adaptado a todos os Ciclos de Ensino
De 2.ª a 6.ª feira – sessões de 90 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

“EMER em Família”
Dirigido ao Público em Geral (Famílias) 
20 junho (sáb.) – 9h00 às 12h30 e 13h30 às 17h00
ATIVIDADE GRATUITA

Pack “Viagem à EMER”
(No âmbito do Protocolo de Cooperação 
com o Grupo Comercial TRANSDEV)
Dirigido e adaptado a todos os Ciclos de Ensino 
– Estabelecimento de Ensino dos Distritos 
de Aveiro, Coimbra e Viseu
De 2.ª a 5.ª feira – sessões de 90 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA (valor do transporte em 
função do Protocolo)

Conheça toda a oferta do serviço educativo da 
EMER em www.cm-ilhavo.pt

“Dia Internacional dos Arquivos”
Programa disponível em www.cm-ilhavo.pt
9 junho (3.ª feira) – Todo o dia
CIEMar Ílhavo
ATIVIDADE GRATUITA

“Os Ílhavos na Grande Guerra”
Dirigido ao 9.º e 12.º Anos de escolaridade das 
Escolas do Município de Ílhavo e Público Sénior
De 3.ª a 6.ª feira - sessão de 60 minutos
Exposição patente na galeria do CCI
ATIVIDADE GRATUITA

Conheça toda a oferta do serviço educativo do CDI 
em www.cm-ilhavo.pt

CCI/CCGN Centro Cultural de Ílhavo/Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

EMER Escola Municipal de Educação Rodoviária

CEA Centro de Educação Ambiental

BMI Biblioteca Municipal de Ílhavo e Pólos de Leitura 

CDI Centro de Documentação de Ílhavo
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