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1. Mini Prova de Orientação Rodoviária 2015 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai realizar amanhã, dia 3 de fevereiro, entre as 09h45 e as 11h15, 

a 2.ª edição da "Mini Prova de Orientação Rodoviária". 
Integrada no Plano Anual de Atividades da Escola Municipal de Educação Rodoviária, esta 

atividade procura abordar as questões da Segurança Rodoviária de uma forma divertida e animada, 
colocando à prova os conhecimentos e a destreza dos mais pequenos. 

A “Mini Prova de Orientação Rodoviária” é especialmente dirigida ao Pré-Escolar e aposta na 
exploração da temática dos sinais de trânsito, apresentando as suas principais características através da 
dinamização de um jogo muito aliciante e criativo. 

Esta ação irá contar com a participação de uma turma de pré-escolar do Jardim de Infância da 
Gafanha do Carmo, envolvendo cerca de 25 participantes. 

 
 

2. Entrega dos Certificados do Espaço Internet 2014 
 
Decorre na próxima quarta-feira, dia 4 de fevereiro, pelas 18h00, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, 

a entrega de Certificados do Espaço Internet a 56 formandos, que durante o ano 2014 frequentaram os 
vários cursos promovidos pelo Espaço Internet. 

A Câmara Municipal de Ílhavo promoveu em 2014 um conjunto de ações de formação nos Fóruns 
Municipais da Juventude de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, dotando os participantes com as 
competências básicas em Windows/Word, Excel, Powerpoint e Internet/E-mail. 

Esta iniciativa continua a traduzir-se numa mais valia para os jovens e adultos do Município ao 
nível da sua formação nas novas tecnologias da comunicação e da informação, pelo que vão abrir 
brevemente novas turmas para 2015, que funcionarão nas seguintes áreas: 

- Formação em 4 módulos (Windows/Word, Excel, Powerpoint e Internet/E-mail); 
- Módulo especial que aborda 3 áreas, Word, Powerpoint e E-mail, destinado aos cidadãos que 

possuem alguns conhecimentos e que pretendam recordar e/ou aprofundar a informação (em horário pós 
laboral). 

 
Este ano, serão ainda dinamizados vários workshops com a abordagem dos seguintes temas: 
 
- Email (4 horas) 
- Facebook (6 horas) 
- Youtube (2 horas) 
- Picasa ou Photoscape (3 horas) 
- Segurança na Internet (2 horas) 
- Criação de Blog (3 horas) 
- Skype (3 horas) 
- Gestão de fotografias (6 horas)  
 
Desta forma, pretende-se aumentar a oferta formativa e ir ao encontro dos interesses dos 

formandos. 
 
Mais informação no Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo, pelo n.º de telefone 234 321 079 ou 

pelo e-mail forumjuventude_ilhavo@cm-ilhavo.pt. 
 

 



 
 
 

3. Música das Palavras: Luísa Ducla Soares 
  

A Câmara Municipal de Ílhavo vai levar a efeito, pelo quarto ano consecutivo, no próximo sábado, 
dia 7 de fevereiro, a partir das 15h00, na Biblioteca Municipal de Ílhavo a ação “A Música das Palavras”. 

A edição 2015 da “Música das Palavras” é dedicada à obra da autora Luísa Ducla Soares, uma das 
escritoras mais reconhecidas do panorama literário português, especialmente vocacionada para os 
leitores mais jovens e com mais de cem livros publicados.  

Este encontro será realizado em torno da literatura para a infância, conjugando componentes 
literárias, pictóricas e musicais em três momentos distintos: uma Exposição Bibliográfica da autora que 
estará patente todo o mês no Átrio da Biblioteca, uma Sessão de Divulgação da sua obra e uma Hora do 
Conto Musical. 

Com entrada livre, esta iniciativa é dirigida a toda a comunidade, especialmente aos pais, 
educadores e às suas crianças. 

  
 
Programa: 
7 de fevereiro (sábado) 
A Música das Palavras: Luísa Ducla Soares 
15h00  
Sessão de Divulgação da obra de Luísa Ducla Soares 
Pelo Professor José António Gomes (Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico da 

Universidade do Porto) 
  
16h30 
Hora do Conto Musical 
Poemas de Luísa Ducla Soares, por Bianca Casqueira (violoncelo) e Sofia Pinto (clarinete) da EB 

2,3 da Gafanha da Encarnação 
 

  
Venha dizer uma lengalenga, cantarolar um poema ou simplesmente recordar “A história da 

Papoila”…  
Compareça e surpreenda-se. 
 

 
Horário da BMI: 
Terça a sábado entre as 10h00 e as 18h30 
Tel.: 234 321 103 
 
 
4. Agenda CCI/CCGN e MMI 

 
Em anexo damos nota dos próximos espetáculos a realizar nos Centros Culturais de Ílhavo e da 

Gafanha da Nazaré, bem como das iniciativas do Museu Marítimo de Ílhavo, cujas fotos disponibilizamos 
na nossa dropbox em www.dropbox.com/sh/z4wcbeyacr8oyjr/dlZfqtSA2o?m=, agradecendo desde já a 
sua divulgação. 


