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A Câmara Municipal de Ílhavo consciente da importância e do significado do Dia Mundial
da Criança, preparou uma série de actividades dedicadas às Nossas Crianças, convidando-
as a comemorarem este dia 1 de Junho 2006, de uma forma entusiástica, participativa, em
ambiente de grande festa e partilhado por toda a Comunidade Educativa.

Inauguração da Bebeteca
 A Câmara Municipal de Ílhavo assinalará o Dia Mundial da Criança com a inauguração da
Bebeteca, hoje, dia 1 de Junho às 18h00. Este novo espaço da Biblioteca Municipal de
Ílhavo, foi especialmente concebido, preparado e dirigido para crianças até aos três anos
de idade.
Para esta acção, a Câmara Municipal de Ílhavo, elaborou uma lista de convidados VIP. Foram
convidados todos os bebés do Concelho de Ílhavo nascidos durante o ano de 2005 e até
à presente data de 2006, os quais, mediante participação na inauguração da Bebeteca,
receberão uma “prendinha” - um livro, uma almofada e um guia para os Pais, incentivando
à boa relação com o Livro, desde o berço e para toda a Vida.  Do programa de inauguração
consta ainda um espectáculo de poesia sensorial especialmente concebido para bebés.

Festa/ Crianças do Pré-Escolar
Para as Crianças em idade Pré-Escolar, e porque se trata da idade de brincar por excelência,
a Câmara Municipal realiza uma acção com várias actividades lúdico/recreativas no relvado
da Costa Nova, durante toda a manhã, e na qual participarão cerca de 700 Crianças da rede
pública e privada do Concelho de Ílhavo.

Jornadas do Mar / Crianças do 1º Ciclo
Às Crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico, oferecemos uma onda de Cultura Marinheira.
Para tal, os Serviços Educativos do Museu Marítimo de Ílhavo prepararam uma Jornada do
Mar que incluirá sete oficinas de criação, leitura e reciclagem de materiais e, durante a tarde,
(às 14h00 e às 16h00) será apresentada a peça de teatro “Marinheiros de Água Doce”,
escrita e encenada pela “Arteriso”. Este programa será repetido no dia 3 de Junho (sábado),
com o espectáculo às 17.30 horas, sendo as entradas livres e abertas a toda a população.

Agradecendo desde já toda a atenção dispensada a este assunto, contamos com a V/
presença e apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,
Rosa Tomás Conceição, dra


