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1. Música na Escola 2014 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai levar a efeito, nos próximos dias 11 e 12 de março, a 12.º edição 

do Projeto “Música na Escola”, iniciativa desenvolvida em parceria com a Orquestra Filarmonia das 
Beiras. 

“Música na Escola” é um projeto de intervenção educativa que tem como objetivos a divulgação 
musical, a sensibilização e a formação do público infantil para a música erudita, privilegiando a 
participação das Crianças e dos Jovens no processo de realização musical através da interação com esta 
orquestra e através de diferentes estratégias que têm no centro o conceito de “audição ativa”. 

Em cada edição deste projeto existe um centro temático que pode ser um compositor, uma obra ou 
uma ideia em torno da música, sendo que nesta edição de 2014, a orquestra toca um conto, “O Gato das 
Botas”. 

Para o presente ano letivo, a Câmara Municipal de Ílhavo direcciona esta actividade para os alunos 
dos 5.º e 6.º anos de escolaridade com 3 sessões que decorrerão no Centro Cultural da Gafanha da 
Nazaré, nos dias 11 e 12 de março, e uma quarta sessão, no dia 16 de março (domingo), pelas 17h30, 
com o Concerto de Família, momento que se espera de convívio partilhado entre crianças, jovens e 
familiares.  
 

       
2. Ílhavo a Ler + - Final do Concurso de Leitura Concelhio 
 
No dia 12 de março realiza-se, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, a grande final do Concurso Ílhavo a 

Ler +. 
Após uma primeira fase em que cada escola selecionou os seus concorrentes, esta segunda e última 

fase determinará quais os nomes dos vencedores em cada categoria. 
As categorias são: 
1.ª Categoria: alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (4.º ano); 
2.ª Categoria: alunos do 2. º Ciclo do Ensino Básico (5.º e 6.º anos de escolaridade); 
3.ª Categoria: alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico (7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade); 
4.ª Categoria: alunos do Ensino Secundário (10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade). 
Destinado a todos os alunos do Município de Ílhavo, este Concurso de Leitura tem como principal 

objetivo reforçar o contacto das crianças e jovens com o livro e a leitura. 
Pelas 10h00 realizar-se-ão as provas dos 1.º e 2.º Ciclos e às 14h00 dar-se-á início às provas do 3.º 

Ciclo e do Secundário. 
Este ano, com base na exploração de algumas das obras mais importantes da literatura portuguesa, 

a leitura e compreensão dos livros será analisada por um júri que nomeará os vencedores que irão 
representar o Município de Ílhavo na grande final do Concurso Intermunicipal de Leitura da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) a realizar a 28 de junho, em Anadia. 

 
 
 
  


