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1. Inauguração da Exposição “À descoberta de… Manuel António Pina”  
 
Pelo quarto ano consecutivo, a Câmara Municipal de Ílhavo apresenta os trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos do Município, no âmbito da iniciativa “À descoberta de…”, este ano dedicado a Manuel 
António Pina, num trabalho de parceria com as Bibliotecas Escolares.  

Com o intuito de dar a conhecer a vida e obra do autor, as Escolas foram desafiadas a ler e a 
trabalhar as suas obras e a aprender mais sobre a sua vida. Do fruto das suas pesquisas e criatividade 
nasceu uma mostra de trabalhos que está patente na Biblioteca Municipal de Ílhavo até ao próximo dia 
10 de abril, mas com apresentação pública a ter lugar amanhã, dia 21 de março, Dia Mundial da Poesia. 

 
Programa: 
10h30  
“Biografia de Manuel António Pina”, projeção do filme realizado pela Escola de Referência para a 

Educação Bilingue de Alunos Surdos (EB1 de Ílhavo) 
10h00  
“À conversa com o Senhor Pina”, dramatização pela turma do 5º A da EB23 da Gafanha da Nazaré 

 
14h00  
“Conhecer Manuel António Pina”, pela Doutora Sara Reis da Silva 
14h30  
“A Arca do Não É”, dramatização pela turma do 7.º F da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré 
Local: Biblioteca Municipal de Ílhavo 

Não perca a oportunidade de conhecer as obras deste autor e os trabalhos realizados pelos alunos. 

Mais informação em http://www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt 
 
 
2.  Dia do Inglês 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai realizar a 3.ª edição do Dia do Inglês, no próximo sábado, dia 22 

de abril, no Centro Cultural de Ílhavo, no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular. 
Desde 2005, as Atividades de Enriquecimento Curricular têm vindo a assumir um papel importante no 

desenvolvimento intelectual, físico e social das nossas crianças. Ao abrangerem áreas de formação e 
tipos de atividades distintas das que são desenvolvidas em horário curricular, as AEC’s tornaram-se uma 
mais valia para os alunos que, dentro da sua rotina escolar, passam a contactar com uma língua 
estrangeira. 

A presença da Língua Inglesa no nosso dia-a-dia e obviamente no das nossas crianças é inevitável, 
seja ela através das músicas que entoam, dos programas televisivos a que assistem, dos jogos 
interativos que partilham. Sabemos o quão importante é, desde tenra idade, estimular a curiosidade e 
tornar o processo de aprendizagem o mais diversificado possível para tornar o desenvolvimento das 
crianças mais criativo, autoconfiante e aberto a novas culturas.  



Depois da enorme adesão das anteriores edições da English Speaking Week, a Câmara Municipal de 
Ílhavo continua a apostar em iniciativas que envolvem a comunidade, dando visibilidade ao trabalho que 
diariamente é efetuado nas Escolas, realizando este ano o English Speaking Day sob o lema Back to 
School, com o seguinte programa: 

 
Programa: 
14h30 
Recepção dos participantes e entrega dos Student’s Kit 
 
16h00 
Mega-Aula Interativa: Back to School 
 
16h45 
Surprise, Surprise 
 
17h00 
Five o’clock Tea – Chá das Cinco 
 
Local: Centro Cultural de Ílhavo  
 
Mais informação em http://www.cm-ilhavo.pt/pages/410 


