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1. “Makerspace BMI – Juntos Fazemos!” é o novo espaço da 

Biblioteca Municipal de Ílhavo  

A Biblioteca Municipal de Ílhavo vai disponibilizar, a partir do dia 17 de novembro, um 

novo espaço de experiências que contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem e 

criatividade dos seus utilizadores, oferecendo simultaneamente workshops e ateliês, 

experiências de formação, entre outras ações que contribuirão para consolidar a biblioteca 

como um espaço de formação não formal e de aprendizagem ao longo da vida. 

De acesso gratuito, este novo serviço irá complementar todos os outros que a Biblioteca 

Municipal de Ílhavo já oferece aos seus utilizadores. Porque as Bibliotecas Públicas são, cada 

vez mais, lugares onde o livro é muito mais que a única forma de acesso ao conhecimento, o 

“Makerspace BMI — Juntos Fazemos!” estará vocacionado para a criatividade e para a 

experimentação, mas também para a inclusão social, uma vez que irá seguir a filosofia do 

movimento Maker, isto é, “a biblioteca é transformada num espaço onde se trabalha junto a 

outros, onde se experimenta, joga e aprende, a biblioteca transforma-se em espaço de 

aprendizagem e de relação com a comunidade. Este espaço passa a ser visto como gerador 

de conhecimento que a biblioteca pode depois difundir”.  

No caso da Biblioteca Municipal de Ílhavo, este será um espaço com valências 

diferenciadas, impressão 3D, recicláveis (papeis e plásticos), pequena robótica, fotografia 

artesanal, permitindo ao utilizador fazer, criar, mudar. A implementação e disponibilização 

destas valências resultam de uma parceria entre a Câmara Municipal de Ílhavo e duas 

entidades parceiras: Fábrica Centro Ciência Viva da Universidade de Aveiro e a 

BEEVERYCREATIVE.  

Assim, associando a inauguração do espaço ao Dia Mundial da Criatividade, a Biblioteca 

Municipal de Ílhavo convida a comunidade em geral e os profissionais da educação e das 

bibliotecas a refletir sobre as potencialidades dos Makerspaces, numa tarde que se pretende 

profícua de debate e experiências. 

 

Programa 

17 de novembro (sexta-feira) 

 

14h00 Abertura de secretariado 

 

14h30 Sessão de abertura 

Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo 

 

14h45~16h00  

Makerspaces – utopias ou realidades 



Pedro Pombo, Fábrica Centro Ciência Viva - Universidade de Aveiro 

 

Makerspaces em Bibliotecas Públicas – que futuro? 

Bruno Eiras, Diretor de Serviços das Bibliotecas da DGLAB 

 

Reflexão e Debate com moderação de Andreia Brites (jornalista e mediadora) 

 

16h00 Coffee break 

 

16h30 

Inauguração do “Makerspace BMI – Juntos fazemos!” 

BEEVERYCREATIVE: Impressão 3D – O que é e para que serve  

Sessão de demonstração 

Experimentar e criar com Doing - Makerspace da Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro 

 

Inscrição prévia obrigatória. 

Inscreva-se já. 

 

Mais informações: 

T 234 321 103 ∙ biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt 

 

 

2. “Halloween na EMER, um susto pedagógico" 

Vai ter lugar amanhã, dia 31 de outubro, entre as 14h10 e as 15h25, na EMER – Escola 

Municipal de Educação Rodoviária, a atividade "Halloween na EMER", tendo como 

participantes as crianças do 2.º ano da EB1 da Cale da Vila.   

Os participantes poderão aprender um pouco mais sobre os sinais de trânsito, explorando 

o significado das cores atribuídas a cada tipologia e aplicar os seus conhecimentos na pista 

exterior. 

Integrada no Plano Anual de Atividades da Escola Municipal de Educação Rodoviária 

(EMER), esta atividade surge no âmbito da comemoração do Halloween e propõe que, 

recorrendo à criatividade, se desenvolva a temática da Segurança Rodoviária, criando um 

momento “fantasmagoricamente” pedagógico. 

“Halloween na EMER” procura promover a partilha dos principais conceitos adquiridos nas 

visitas à EMER, com recurso à magia do Halloween, não esquecendo um momento final de 

convívio entre todos.  

 


