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1 - DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
O Dia Mundial da Criança continua a ser uma data com muito significado para os mais 

pequenos, sendo o seu dia por excelência e vivido de uma forma entusiástica, em ambiente 
de grande festa por toda a Comunidade Educativa.

A Câmara Municipal de Ílhavo considera, também, este dia muito especial, pelo que 
todos os anos propõe às Crianças do Pré-Escolar que o comemorem de uma forma diferente, 
preparando para o efeito uma série de actividades.        

Assim, e no âmbito do Plano Municipal de Intervenção Educativa 2006/2007, e na 
sequência das acções realizadas nos anos anteriores, a Câmara Municipal de Ílhavo vai 
organizar, no próximo dia 1 de Junho (sexta-feira), a comemoração de mais um Dia Mundial 
da Criança, com um programa especialmente dirigido às crianças da rede Pré-Escolar do 
Município de Ílhavo.

Para este ano, e aproveitando as comemorações dos 70 anos do Museu Marítimo de 
Ílhavo, a Câmara Municipal tem uma proposta diferente para os Jardins de Infância, fazendo 
apelo a uma participação de carácter mais activa por parte dos intervenientes e, ao mesmo 
tempo, um contacto mais directo com a história da nossa comunidade. Assim, preparou 
uma série ateliers, no próprio Museu Marítimo de Ílhavo, os quais incluem várias surpresas. 

A temática escolhida, como não poderá deixar de ser, tem como objecto “O Mar por 
Tradição” e os 70 Anos do Museu Marítimo.  

Esta iniciativa terá lugar no Museu Marítimo de Ílhavo, realizando-se das 9.30 às 11.45 
horas e das 14.00 às 16.15 horas, envolvendo cerca de 1.000 Crianças do Pré-Escolar da 
rede pública e IPSS do Município de Ílhavo.

Pelas 14h30, a Companhia de Teatro A Barraca apresentará a peça “O Conto da Ilha 
Desconhecida” de José Saramago e encenação de Rita Lello. Esta primeira representação 
destina-se exclusivamente à crianças do 1º e 2º ciclos do Ensino Básico do Município. A 
mesma peça será representada novamente às 21h30, em sessão aberta ao público e gratuita.

2 - ACÇÃO CONHECER PORTUGAL/LISBOA 2007
A Câmara Municipal de Ílhavo vai realizar no próximo dia 6 de Junho (quarta-feira), mais 

uma edição da Acção “Conhecer Portugal/Lisboa”, proporcionando uma visita a Lisboa aos 
alunos do 3º Ano de Escolaridade das Escolas do Concelho de Ílhavo.

Nesta iniciativa participarão 350 Crianças das Escolas do Município de Ílhavo, 
acompanhadas por 50 adultos, que se deslocarão em 9 autocarros a Lisboa, aos vários 
locais escolhidos.

Muito gostaríamos que V. Exa. nos desse o prazer da vossa presença na referida viagem 
que conta com a visita ao Oceanário de Lisboa, Parque das Nações, Jardim Zoológico de 
Lisboa e com passagem pela zona histórica de Belém.

A Câmara Municipal de Ílhavo suportará os custos com o transporte bem como os 
relacionados com as entradas nos vários locais de visita.

A saída está prevista para as 6.45 horas do dia 6 de Junho, junto ao edifício da Câmara 
Municipal, com o regresso às 22.00 horas.

informação



Solicitamos a V. Exa. que, caso aceite o nosso convite, comunique para a Câmara 
Municipal, até ao próximo dia 4 de Junho, ao cuidado do Dr. Rogério Carlos, pelo telefone 
234 329 624 ou fax 234 329 601, para que possamos tratar de toda a logística atempadamente.

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