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I - Música na Escola 2012

Com o objetivo de divulgar, sensibilizar e formar o público infantil para a cultura musical,
dando ênfase à participação das Crianças no processo de realização musical, através da
interação com a orquestra por meio de diversas estratégias, a Câmara Municipal de Ílhavo
oferece à Comunidade Educativa do Município o programa de formação e animação musical
“Música na Escola”, num projeto dinamizado com a colaboração da Orquestra Filarmonia
das Beiras.

Atendendo aos bons resultados obtidos pela integração deste programa na planificação
das atividades relacionadas com o ensino da Música, no âmbito do Programa de
Enriquecimento Curricular, a Câmara Municipal apostou em manter esta oferta no Plano
Municipal de Intervenção Educativa preparado para o Ano Letivo 2011/2012.

Para este ano a Câmara Municipal voltará a contemplar todas as Crianças do 1º Ciclo
do Ensino Básico, estando previstas quatro sessões, duas no dia 28 e outras duas no dia
29 de fevereiro, as quais decorrerão no Centro Cultural de Ílhavo, das 9.30 às 10.15 horas
e das 10.45 às 11.30 horas.

A Sessão de Encerramento realiza-se no domingo, dia 4 de março, pelas 17h30, com o
Concerto de Família (entrada gratuita) no Centro Cultural de Ílhavo, num momento de partilha
e interação entre as Crianças e os seus familiares.

Este ano, o Programa Música na Escola terá como título “Assobias Melodias e Bates
Palmas nas Calmas“, tendo como objetivo colocar no centro da abordagem alguns dos
elementos constitutivos da Música, em especial as dimensões de melodia e de ritmo.

A Câmara Municipal de Ílhavo aderiu ao Projeto “Música na Escola” em 2002, tendo
desde o primeiro momento registado a forte adesão da população escolar do 1.º Ciclo do
Ensino Básico do Município, proporcionando-lhe uma experiência diferente, num ambiente
lúdico e de aprendizagem importante para a educação para a cultura. Este é um projeto
dinamizado pela Orquestra Filarmonia das Beiras, sob a direção do Maestro António Vassalo
Lourenço.

II - Dia Internacional da Proteção Civil 2012

A Câmara Municipal de Ílhavo irá assinalar, no próximo dia 1 de março, quinta-feira, o
Dia Internacional da Proteção Civil, através da realização de uma ação aberta de formação
sobre "Uso de Extintores e Conselhos Úteis", na qual poderão participar todas as pessoas
interessadas, sem ser necessária inscrição prévia.

Esta ação de formação, que contará com a participação dos Bombeiros Voluntários de
Ílhavo, decorrerá entre as 14h00 e as 16h00, no Parque Illiabum, junto à Piscina Municipal
de Ílhavo, com sessões de 30 minutos, com início às 14h00, 14h30, 15h00 e 15h30.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Ílhavo pretende sensibilizar a população para
a temática da Proteção Civil, contribuindo para o aumento do seu conhecimento acerca dos
fatores de risco e sobre os procedimentos a adotar em caso de acidente, neste caso em
particular no que diz respeito à utilização de extintores.

informação



Estas iniciativas inserem-se na estratégia global da Câmara Municipal de Ílhavo para a
área da Proteção Civil, com os objetivos principais de lhe dar maior notoriedade e capacidade
de intervenção, sensibilizando cada um dos nossos Cidadãos para o papel vital que podem
e devem assumir na prevenção de situações de risco, integrando desta forma, cada um
deles, a equipa da Proteção Civil.

Agradecemos desde já a sua presença e apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

Guilherme Teixeira Carlos, eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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