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I - InterEscolas 2013

A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com as três EB 2,3 e as duas Escolas
Secundárias do Município, promove durante os próximos dias 14 e 15 de fevereiro, a XI
edição do Encontro InterEscolas.

Numa iniciativa especialmente direcionada aos Alunos e Professores das referidas Escolas,
pretende-se promover um maior contacto e troca de experiências entre todos os elementos
da Comunidade Escolar, proporcionando a participação num conjunto diversificado de
interessantes atividades, enriquecedoras para o crescimento dos nossos Jovens.

O programa inicia-se no dia 14 de fevereiro com o “Dia Aberto” tendo como escolas de
acolhimento a Escola Secundária da Gafanha da Nazaré e a EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto,
com atividades de índole diversa (ateliers de culinária, dança, origami, leitura,  experiências
química e física entre outras) realizando-se, no dia seguinte, a VI edição da Assembleia
Municipal Jovem, com a presença do Presidente da Câmara (que responderá a perguntas
dos Alunos entre as 09.30h e as 11.00h), do Presidente da Assembleia Municipal e da
Vereadora da Juventude, num momento de partilha e interação dos Jovens com a Câmara
Municipal, estimulando a sua participação na vida ativa do Município e consequentemente
da Comunidade em que estão inseridos.

Numa sessão informal de trabalho os Jovens poderão partilhar as preocupações e
propostas, bem como apresentar as principais ideias para o futuro da sua Terra, participando
em debates temáticos relacionados com as temáticas da Cidadania, Voluntariado,
Solidariedade, Ambiente entre outros temas que forem considerados pertinentes debater.

Ainda no dia 15, decorrerá o VI Sarau InterEscolas no Centro Cultural de Ílhavo. Esta
iniciativa que tem como tema aglutinador “Terras e Oceanos Lugares para Empreender”, é
uma excelente oportunidade para conhecer o que de melhor se faz nas nossas Escolas em
áreas tão distintas como a música, a dança e o teatro.

Estas atividades realçam a evidência da importância da aposta política da CMI na
Juventude, em particular na componente específica da sua Educação, disponibilizando um
conjunto de programas, projetos e iniciativas, planeadas e estruturadas de forma a proporcionar
o desenvolvimento de novas competências, contribuindo para um encarar de futuro com
espírito crítico, criativo e sobretudo participativo no meio social em que se integram.

II - OlimpÍlhavo 2013

A Câmara Municipal de Ílhavo organiza, pelo terceiro ano consecutivo, em parceria com
os Agrupamentos de Escolas do Município, a segunda fase do programa municipal OlimpÍlhavo,
desta vez dedicada às “atividades de terra”, durante a manhã do próximo dia 14 de fevereiro.

Pretende-se com este evento divulgar as modalidades coletivas (basquetebol, futebol e
voleibol) e modalidades individuais (ténis de mesa e xadrez), incutir nos jovens munícipes
hábitos de prática regular da atividade física, criando momentos de agradável e saudável
convívio e partilha de experiências no seio das escolas do município de Ílhavo.

Participam, neste momento lúdico - competitivo cerca de 600 alunos das escolas básicas
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dos 2º e 3º ciclos e secundárias do Município de Ílhavo, sendo que muitos outros participaram
já na sua Escola, aquando da realização dos encontros interturmas nas diferentes modalidades,
que serviram para apurar as equipas que representam a sua escola por escalão etário e
modalidade.

Os jogos irão decorrer em diferentes instalações desportivas no Município de Ílhavo:
basquetebol (pavilhão gimnodesportivo da Gafanha da Nazaré), futebol de 7 (complexo
desportivo do Gafanha), voleibol (pavilhão da escola secundária da Gafanha da Nazaré),
ténis de mesa (pavilhão da EB 2/3 José Ferreira Pinto Basto) e xadrez (pavilhão municipal
da Gafanha da Encarnação), entre as 10.00h e as 13.00h.

A CMI disponibiliza o transporte entre as diversas Escolas e o local de realização dos
jogos, oferecendo igualmente um lanche volante a todos os participantes, assim como
diplomas e medalhas aos que se destaquem nas diversas modalidades.

A CMI distribui pelas escolas um Kit de material desportivo que no futuro será utilizado
de forma regular pelos alunos ao longo do ano letivo, bem como atribuição de um prémio
monetário pela participação.

Este programa enquadra-se num conjunto de programas na área do Desporto realizados
pela CMI, através do Gabinete de Desporto, demonstrando o seu espírito inovador e
empreendedor junto dos Jovens, o qual dinamiza um conjunto alargado de outros programas,
destacando-se o projeto de iniciação à Natação, as Atividades de Enriquecimento Curricular,
onde se enquadra a Atividade Física e Desportiva, bem como as escolas municipais de
natação e de salvamento aquático e primeiros socorros, as férias divertidas na Páscoa, no
Verão e no Natal, o programa “desporto para todos” (com a quinta fase a iniciar no próximo
dia 10 de março), o “fórum náutico do município de Ílhavo” e diversas atividades desportivas
enquadradas na “semana jovem”.

Para os dias 10 de abril e 5 de junho estão previstas a realização das modalidades
aquáticas e náuticas, respetivamente, que será o terceiro momento lúdico - competitivo do
programa OlimpÍlhavo, sendo que o primeiro momento decorreu no passado dia 11 de
dezembro de 2012 que foi dedicado ao atletismo, com a realização do Corta-Mato escolar
municipal contando com a participação de todas as Escolas.

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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