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O Dia Mundial da Criança continua a ser uma data com muito significado para os mais
Pequenos, sendo o seu dia por excelência e vivido de uma forma entusiástica, em ambiente
de grande festa por toda a Comunidade Educativa.

A Câmara Municipal de Ílhavo considera, também, este dia muito especial, pelo que
todos os anos propõe às Crianças do Pré-Escolar que o comemorem de uma forma diferente,
preparando para o efeito uma série de actividades.

Assim, e no âmbito do Plano Municipal de Intervenção Educativa 2010/2011, e na
sequência das acções realizadas nos anos anteriores, a Câmara Municipal de Ílhavo vai
organizar, no dia 1 de Junho (quarta-feira), a comemoração de mais um Dia Mundial da
Criança, com um programa especialmente dirigido às Crianças da rede Pré-Escolar do
Município de Ílhavo.

A edição deste ano terá como tema de fundo “A Cultura do Mar e das Actividades
Náuticas”, apostando na dinamização de três ateliers repletos de motivos marinhos, jogos,
artes e muita animação, não esquecendo também um espaço dedicado aos tão apreciados
insufláveis.

Serão muitas as ofertas para este dia especial, com actividades educativas, de sensibilização
para as questões ambientais e para A Cultura do Mar e das Actividades Náuticas, mas com
muita diversão e brincadeira à mistura.

Esta iniciativa terá lugar no Centro Cultural de Ílhavo e respectiva praça, realizando-se
das 9.30 às 12.00 horas e das 14.00 às 16.30 horas, envolvendo cerca de 900 Crianças do
Pré-Escolar da rede pública e IPSS do Município de Ílhavo.

Para além de toda a animação, a Câmara Municipal oferecerá um lanche a todos os
participantes.

Agradecemos toda atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

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