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1. Mês da Leitura Concelhio – “Palavras do Mundo” 
 
A Rede de Bibliotecas de Ílhavo volta a dedicar, pelo quinto ano consecutivo, o mês de março à 

leitura e aos livros, respondendo assim ao apelo do Plano Nacional de Leitura.  
Sob o lema “Palavras do Mundo”, a Biblioteca Municipal e Bibliotecas Escolares promovem uma 

série de atividades que celebram a leitura e os livros com crianças, jovens, adultos e a comunidade em 
geral, destacando-se o Concurso de Leitura “Ílhavo a Ler+”, no âmbito do seu Plano de Atividades para o 
Ano Letivo 2014/2015.  

Com o objetivo de promover a leitura, assumindo-a como um importante fator de desenvolvimento 
individual, este Concurso destina-se a todos os alunos desde o 4.º ano até ao Ensino Secundário das 
Escolas Públicas do Município de Ílhavo e pretende intensificar o contacto das crianças, adolescentes e 
jovens com o livro e a leitura, explorando obras sugeridas pelo Plano Nacional de Leitura (PNL) e não só.  

Os concorrentes apurados nas Escolas irão representar as mesmas numa segunda fase do 
Concurso, que terá lugar no próximo dia 14 de março, no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, onde 
prestarão uma prova escrita e outra oral, habilitando-se a diversos prémios, nomeadamente livros, DVD’s 
e outras surpresas.  

Seguir-se-á uma prova final interconcelhia, aberta ao público, realizada no âmbito do Concurso 
Intermunicipal de Leitura da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), em que os 
concorrentes apurados nas finais concelhias vão representar o seu Município.  

 
Consulte o programa e participe nas atividades.  

 
Ver programa em anexo.  
 
 
2. Música na Escola 2015 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai levar a efeito, nos próximos dias 4 e 5 de março, a 13.º edição 

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

Música na Escola é um projeto de intervenção educativa que tem como objetivos primordiais a 
divulgação musical e a sensibilização e formação do público infantil para a música erudita, privilegiando a 
participação das crianças no processo de realização musical através da interação com esta orquestra, 
bem como com recurso ao 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 2015 a Orquestra irá abordar a obra “As 
Quatro Estações” de António Vivaldi. Esta obra emblemática do repertório orquestral, da História da 
Música e da popularidade da chamada “música erudita”, apresenta uma enorme potencialidade 
pedagógica que será explorada por variados enquadramentos numa perspetiva de transversalidade 
disciplinar entre expressão artística e áreas curriculares científicas e humanísticas. Além de ouvir música, 
a possibilidade de a experienciar de várias formas apresenta-se como uma oportunidade para alargar o 
conhecimento empírico, estimulando a criatividade e a imaginação das crianças e jovens. 

Para o presente ano letivo, a Câmara Municipal de Ílhavo direciona esta atividade 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 4 (09h30 e 10h45) e 5 de março (09h30), e uma quarta sessão, no dia 8 de março 
(domingo), pelas 17h30, com o Concerto de Família, aberto a toda a população. 

 
 



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

Gafanha da Nazaré, cujas fotos disponibilizamos na nossa dropbox em 
www.dropbox.com/sh/z4wcbeyacr8oyjr/dlZfqtSA2o?m=, agradecendo desde já a sua divulgação. 


