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1. Projeto “Go To EMER” vai envolver cerca de 150 participantes 
 

A Câmara Municipal de Ílhavo vai dar início, amanhã, dia 19 de janeiro, ao desenvolvimento do 
Projeto “Go To EMER”, que decorrerá na Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER), em sessões 
das 15h45 às 17h15, e envolverá cerca de 150 participantes. 

Este Projeto é dinamizado em articulação com o Programa de Enriquecimento Curricular, 
nomeadamente com o Ensino do Inglês, e dirige-se especialmente aos alunos do 2.º ano de 
escolaridade. 

No âmbito das alterações legislativas vividas no presente ano letivo, nomeadamente no que diz 
respeito ao facto do ensino do Inglês passar a ser obrigatório a partir do 3.º ano de escolaridade do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, a Câmara Municipal de Ílhavo reitera a importância atribuída à aprendizagem da 
língua inglesa apresentando o Projeto “Go To EMER”. Esta iniciativa procura assim promover o contacto 
com a língua inglesa, de uma forma divertida e diferente, focando uma temática muito específica: a 
Educação Rodoviária. 

Em virtude da Câmara Municipal assumir a responsabilidade do “Ensino do Inglês” no 
Agrupamento de Escolas de Ílhavo, este projeto destina-se apenas aos alunos deste Agrupamento de 
Escolas e surge como uma ação preparatória e de promoção do sucesso educativo na aprendizagem da 
língua Inglesa, agora obrigatória a partir do 3.º ano de escolaridade. 

 
O Projeto “Go To EMER” vai decorrer até ao dia 29 de janeiro e terá a seguinte calendarização: 
 
. Dia 19 – EB 1 Ílhavo 
. Dia 20 – EB Gafanha de Aquém 
. Dia 21 – Centro Escolar N.ª Sr.ª do Pranto (turma 1) 
. Dia 22 – Centro Escolar N.ª Sr.ª do Pranto (turma 2) 
. Dia 25 – Centro Escolar da Légua  
. Dia 28 – Centro Escolar Coutada 
. Dia 29 – EB 1 Chousa Velha 
 

 
2. Segunda edição do Idolíadas – A Arte dos Mais Velhos já arrancou 

 
Já se encontra em plena fase de implementação, preparação e ensaios a segunda edição do 

Projeto “Idolíadas – A Arte dos Mais Velhos”, promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo. 
Assim, foi atingida a velocidade cruzeiro no que se reporta à realização dos ensaios com os 

clientes seniores em resposta social de Centro de Dia e Estrutura Residencial das quatro Instituições de 
Solidariedade Social: Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, Centro Social e Paroquial N. Sra. da 
Nazaré, Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo (CASCI) e Património dos Pobres da Freguesia de 
Ílhavo (Lar de S. José). 

Ao longo dos meses, o projeto tem vindo a reunir os idosos, as instituições e a comunidade 
envolvente, desenvolvendo trabalhos específicos nas áreas do teatro, música, dança, arte plástica e na 
criação de um vídeo promocional de cada instituição participante.  

Nas sessões, que decorrem de segunda a quinta-feira, são dinamizadas atividades baseadas em 
técnicas diversas tais como estimulação (cognitiva, multissensorial e ocupacional) e de reminiscência e 
terapia pelas artes (arteterapia, musicoterapia, dançaterapia e dramaterapia). 

Importa agradecer às direções e aos animadores das diversas instituições participantes que, desde 
o primeiro momento, colaboraram ativamente para dar vida a este projeto. 



“Idolíadas – A Arte dos Mais Velhos” revela-se um projeto de extrema importância para todos os 
participantes, na medida em que promove o envelhecimento ativo através da arte, bem como as relações 
interinstitucionais e intergeracionais. 

À semelhança de 2015, este projeto conta com a importante participação de um estagiário, aluno 
de Gerontologia Social da Universidade de Coimbra que tem por missão a dinamização das sessões de 
ensaios. 

A apresentação do projeto está agendada para a tarde do dia 17 de abril, no Centro Cultural da 
Gafanha da Nazaré. 

 
 

3. Projeto “Construir genealogias, conhecer gerações” 
 

A Câmara Municipal de Ílhavo arrancou em 2016 com mais um projeto relacionado com a História 
Local, incentivando os munícipes a investirem no conhecimento da sua genealogia, da sua identidade. 

Este projeto, levado a cabo pelo Centro de Documentação de Ílhavo, concretiza-se na realização 
de sessões de formação e esclarecimento sobre como elaborar árvores genealógicas, incentivando as 
pessoas a irem ao encontro das suas raízes, a conhecerem os seus antepassados. 

Esta iniciativa tem, por um lado, uma componente lúdica, pois pretende que as pessoas se 
envolvam no projeto como um passatempo que estimula o relacionamento interpessoal e interageracional 
entre as famílias, colocando filhos, pais e avós à conversa, a contarem e partilharem estórias de vida. Por 
outro lado, tem também uma vertente Histórica, que consiste na descoberta dos antepassados e de que 
forma é que eles influenciaram ou condicionaram a nossa vivência no presente. 

Este é um projeto gratuito e destina-se a grupos de todas as faixas etárias, desde o Pré Escolar à 
Maior Idade. As sessões decorrem no CIEMar-Ílhavo, de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 
17h00, com a duração de 60 minutos.  

Para se inscrever, basta contactar o n.º de telefone 234 329 686 ou enviar um e-mail para cdi@cm-
ilhavo.pt.  

A participação também pode ser individual, através do esclarecimento de dúvidas, utilizando os 
contactos atrás referidos. 

Esta atividade vem no seguimento da ideia de que “Gente que conhece a sua Terra, gosta mais 
dela, luta mais por ela”.  

 
Participe! 
 


