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Com o objectivo de promover uma cultura musical junto dos Alunos do 1º Ciclo e
proporcionar-lhes um contacto directo com a orquestra, instrumentos e repertório de referência,
a Câmara Municipal de Ílhavo oferece à Comunidade Educativa do Município o programa
de formação e animação musical “Música na Escola” da Orquestra Filarmonia das Beiras.

Atendendo aos bons resultados obtidos pela integração deste programa na planificação
das actividades relacionadas com o ensino da Música, no âmbito do Programa de
Enriquecimento Curricular, a Câmara Municipal decidiu manter esta oferta no Plano Municipal
de Intervenção Educativa 2010/2011.

Para este ano a Câmara Municipal voltará a contemplar todas as Crianças do 1º Ciclo
do Ensino Básico, estando previstas quatro sessões, das 9.30 às 10.15 horas e das 10.45
às 11.30 horas, duas no dia 9 (quarta-feira) e outras duas no dia 10 de Fevereiro (quinta-
feira), no Auditório do Centro Cultural de Ílhavo. A Sessão de Encerramento realiza-se no
Domingo, dia 13 de Fevereiro, pelas 17h30, com o Concerto de Família (entrada gratuita),
num momento de partilha e interacção entre as Crianças e os seus familiares

Este ano, o Programa Música na Escola vai ter como tema base “Abrir a Barriga à Sinfonia”,
explorando a obra “Uma Pequena Serenata Nocturna” (“Eine Kleine Nachtmusik”) e a “Sinfonia
nº29, em Lá Maior”, de Wolfgang A. Mozart.

Dirigido pelo Maestro António Vassalo Lourenço, o Projecto Música na Escola é dinamizado
pela Orquestra Filarmonia das Beiras, ao qual a Câmara Municipal de Ílhavo aderiu em 2002.
Esta iniciativa tem registado, ao longo dos anos, a adesão de 100% 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.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

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