
Durante o próximo trimestre, o SEMI irá dedicar especial atenção às comemorações dos 500 anos 
da outorga do seu Foral Manuelino, acompanhando de forma implicada e entusiasta esta iniciativa, 
esperando poder contar desde já com a sua participação nas várias atividades, projetos e programas 
que tem para si. 

A participação nas atividades promovidas pelo SEMI requer uma marcação prévia que deverá 
ser efetuada para o e-mail semi@cm-ilhavo.pt, ou diretamente para o Espaço Municipal que 
deseja visitar, através do preenchimento e envio da Ficha de Marcação de Visita (disponível em                   
www.cm-ilhavo.pt).

Relembramos que para o público escolar do Município, a Câmara Municipal de Ílhavo disponibiliza 
transporte gratuito para a participação nas ações promovidas pelo SEMI, sendo a sua afetação 
realizada de acordo com o Quadro Referência SEMI, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação 
e devidamente concertado com a política educativa municipal vigente.

Férias da Páscoa no MMI 
– A bordo de um bacalhoeiro
Dirigido a Crianças (ente os 5 e os 12 anos) 
9 a 11 abril e 15 a 17 abril – sessão das 14h00 às 
17h00
Consultar Regulamento do Espaço Municipal e 
respetiva tabela de preços, disponíveis on-line.

Dia do Aquário
Dirigido ao Público Geral 
6 abril (dom) – às 15h00 (sessões de 90 minutos)
Consultar Regulamento do Espaço Municipal e 
respetiva tabela de preços, disponíveis on-line.

Dia Internacional do Museus
Dirigido ao Público Geral 
18 maio (dom) 
Consultar Regulamento do Espaço Municipal e 
respetiva tabela de preços, disponíveis on-line.

Dia Internacional do Museus
Dirigido ao Público Geral 
8 junho (dom) 
Consultar Regulamento do Espaço Municipal e 
respetiva tabela de preços, disponíveis on-line.

Visitas Temáticas e Atividades variadas
Dirigido a Todos os Ciclos de Ensino (adaptado)
De 3.ª a 6.ª feira – sessões de 60 e/ou 90 minutos
Consultar Regulamento do Espaço Municipal e 
respetiva tabela de preços, disponíveis on-line 
(Atividade gratuita para as Escolas do Município).

Visitas Integrais ao Museu Marítimo de Ílhavo 
(incluindo o novo Aquário de Bacalhaus) 
e ao Navio Museu Santo André
Dirigido a Todos os Ciclos de Ensino (adaptado)
De 3.ª a 6.ª feira – sessão de 60 minutos
Consultar Regulamento do Espaço Municipal e 
respetiva tabela de preços, disponíveis on-line 
(Atividade gratuita para as Escolas do Município).

Conheça toda a oferta do serviço educativo do MMI 
em www.museumarítimo.cm-ilhavo.pt

MMI/NMSA Museu Marítimo de Ílhavo/Navio Museu Santo André 

Visita/Jogo “Tesouros Dentro de Portas”
Dirigido ao Pré-escolar
De 3.ª a 6.ª feira – às 10h00 e 14h00 
(sessões de 90 minutos)
Entrada: €1 
(Atividade gratuita para as Escolas do Município).
Consultar Regulamento do Espaço Municipal 
disponível on-line.

Visita/Jogo ao CCI “Descobrir os cantos à casa”
Dirigido ao 1.º Ciclo do Ensino Básico
De 3.ª a 5.ª feira – às 10h00 e 14h00 
(sessões de 60 minutos)
Entrada: €1 
(Atividade gratuita para as Escolas do Município).
Consultar Regulamento do Espaço Municipal 
disponível on-line.

Workshop de Ilustração “do XS ao XL”
23 maio (sexta-feira) – às 10h00 e 14h00 (sessão de 
60 minutos)
Dirigido a crianças do 3.º ano (1.º ciclo)
Entrada: Gratuita (exclusiva para Escolas do 
Município)
Consultar Regulamento do Espaço Municipal 
disponível on-line.

Visita/Jogo “Improvisar”
Dirigido ao 2.º Ciclo do Ensino Básico
De 3.ª a 6.ª feira – às 10h00 e 14h00 
(sessões de 50 minutos)
Entrada: €1 
(Atividade gratuita para as Escolas do Município).
Consultar Regulamento do Espaço Municipal 
disponível on-line.

Visita/atelier  “Vamos ao Jazz”
Dirigido a todos os ciclos de ensino - adaptado
De 3.ª a 6.ª feira – às 10h00 e 14h00 
(sessões de 60 minutos)
Entrada: €1 
(Atividade gratuita para as Escolas do Município).
Consultar Regulamento do Espaço Municipal 
disponível on-line.

Espetáculo teatro  “Amarelo”
18  maio (domingo) – às 11h00 (sessão de 35 
minutos)
 Dirigido a crianças dos 3 aos 6 anos
Entrada: €3 Crianças | €4 Adultos
Consultar Regulamento do Espaço Municipal 
disponível on-line.

Workshop de Ilustração “do XS ao XL”
24 maio (sábado) – às 16h00 (sessão de 90 minutos)
Dirigido a crianças dos 5 aos 10 anos
Entrada: €1
Consultar Regulamento do Espaço Municipal 
disponível on-line.

Música/ teatro para bebés “Lá fora”
22  junho  (domingo) – às 10h00 e 11h00 (sessões 
de 35 minutos)
Dirigido a bebés dos 6 meses aos 3 anos
Entrada: €3 bebés | €4 Adultos
Consultar Regulamento do Espaço Municipal 
disponível on-line.

Exposição  “Ílhavo Quinhentista”
Dirigido a todos os ciclos de ensino - adaptado
De 3.ª a 6.ª feira – às 10h00 e 14h00 
(sessões de 60 minutos)
Entrada: €1 
(Atividade gratuita para as Escolas do Município).
Consultar Regulamento do Espaço Municipal 
disponível on-line.

Conheça toda a oferta do serviço educativo do CCI 
em www.centrocultural.cm-ilhavo.pt 

“Vamos à BMI: Histórias com sabor a mar”
Dirigido ao pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 
(adaptado)
3.ª a 6.ª feira – sessões de 60 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

Viagem à Casa dos Livros
Dirigido a todos os Ciclos de Ensino (adaptado)
3.ª a 6.ª feira – sessões de 60 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

1+1=2 Os Livros e os Jovens: 
Uma relação de Amizade
Dirigido às turmas do 7.º ano de escolaridade
3.ª a 6.ª feira – sessões de 60 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

Conheça toda a oferta do serviço educativo da BMI 
em www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt

“Uma visita ao Castelo... da Reciclagem”
Dirigido a todos os Ciclos de Ensino (adaptado)
2.ª feira – sessões de 60 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

“Na visita ao Castelo: Menos Litros e Mais Água”
Dirigido a todos os Ciclos de Ensino (adaptado)
2.ª feira – sessões de 60 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

“Uma ideia brilhante: 
no Castelo a brincar com Energia”
Dirigido a todos os Ciclos de Ensino (adaptado)
2.ª feira – sessões de 60 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

“Aprender a observar para além do Castelo...”
Dirigido a todos os Ciclos de Ensino (adaptado)
2.ª feira – sessões de 60 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

Conheça toda a oferta do serviço educativo do CEA 
em www.cm-ilhavo.pt

“Esmera-te” 
Dirigido a todos os Ciclos de Ensino (adaptado)
De 2.ª a 6.ª feira – sessões de 90 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

“EMER em Família”
Dirigido ao Público em Geral (Famílias) 
26 abril | 24 maio | 28 junho (sábado) 
– 9h00 às 12h30 e 13h30 às 17h00
ATIVIDADE GRATUITA

Pack “Viagem à EMER”
(No âmbito do Protocolo de Cooperação com o 
Grupo Comercial TRANSDEV)
Dirigido a todos os Ciclos de Ensino (adaptado) 
– Estabelecimento de Ensino dos Distritos de 
Aveiro, Coimbra e Viseu
De 2.ª a 5.ª feira – sessões de 90 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA 
(valor do transporte em função do Protocolo)

“Mini Prova de Orientação Rodoviária”
Dirigido ao Pré-escolar (Escolas do Município)
21 maio (4a feira) – sessão das 10h00 às 11h00 e 
13h45 às 14h45
ATIVIDADE GRATUITA

“Clube da Estrada”
(Atividade dinamizada em colaboração com a GNR 
e os BVI)
Dirigido ao 3.º ano de escolaridade (Escolas do 
Município)
5 maio (2.ª feira) 
– sessão das 10h00 às 11h00 e 13h45 às 14h45
ATIVIDADE GRATUITA

“Entre Vizinhos”
Dirigido ao Pré-Escolar (Escolas e outras 
Instituições fora do Município)
27 maio (3.ª feira) 
– sessão das 10h00 às 11h30 e 14h00 às 15h30
ATIVIDADE GRATUITA 

“Kuartas Seguras”
(Atividade dinamizada em colaboração com a GNR 
– Programa Escola Segura)
Dirigido ao 9.º ano de escolaridade 
(Escolas do Município)
7 | 14 | 28 maio (4.ª f) – sessão das 9h30 às 11h30
ATIVIDADE GRATUITA

“Serões Seguros”
(Atividade dinamizada em colaboração com a GNR 
– Programa Escola Segura)
Dirigido a Pais e outros Educadores | Séniores
abril e maio (5.ª f) – data a definir
ATIVIDADE GRATUITA

Conheça toda a oferta do serviço educativo da 
EMER em www.cm-ilhavo.pt

“5 Séculos de Foral Novo”
Dirigido ao Público Geral 
(grupos entre 10 a 30 pessoas)
2.ª a 6.ª feira  - sessões de 60 minutos
ATIVIDADE GRATUITA

“Ílhavo, um Município com História”
Dirigido ao Público Geral 
(grupos entre 10 a 30 pessoas)
2.ª a 6.ª feira - sessões de 60 minutos
ATIVIDADE GRATUITA

Concurso de Banda Desenhada 
“5 Séculos de Foral Novo”
Dirigido ao 1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário
Entrega dos trabalhos: 21 de maio de 2014
ATIVIDADE GRATUITA

Conheça toda a oferta do serviço educativo do CDI 
em www.cm-ilhavo.pt

CCI/CCGN Centro Cultural de Ílhavo/Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

EMER Escola Municipal de Educação Rodoviária

CEA Centro de Educação Ambiental

BMI Biblioteca Municipal de Ílhavo e Pólos de Leitura 

CDI Centro de Documentação de Ílhavo
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