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A Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) disponibiliza, pelo terceiro ano consecutivo, as
Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) para todos os Alunos do 1º Ciclo do Ensino
Básico do Município de Ílhavo.

No ano lectivo 2008/2009 concretizou-se o alargamento do Ensino do Inglês a todas
as Crianças, desde o 1º ao 4º ano de escolaridade, estando inscritas cerca de 94% da
totalidade dos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico.

O arranque do segundo período lectivo fica também marcado com a entrega a todos
os Alunos (hoje 22 JAN 09 e amanhã), dos manuais e dos livros de exercícios de Inglês, o
que acontece pelo terceiro ano consecutivo, sendo uma aposta da Câmara Municipal de
Ílhavo na criação de mais e melhores condições para o processo ensino-aprendizagem de
todas as Crianças.

No presente ano lectivo são várias as actividades disponibilizadas para todas as Crianças
do 1º ao 4º ano de escolaridade, nomeadamente o Ensino do Inglês e a Actividade Física
e Desportiva, as quais são complementadas com o Ensino da Música, para os 3º e 4º anos,
e as Artes e Expressões, para os 1º e 2º anos de escolaridade.

De modo a dar resposta às 1.564 Crianças inscritas nas várias actividades, a CMI
contratou, no início do ano lectivo, 61 Professores para as várias áreas, tendo ainda
estabelecido Acordos de Cooperação com as Associações de Pais do Município para
assegurar as Artes e Expressões, num trabalho que tem o devido acompanhamento dos
Agrupamentos de Escola.

Considerando a política sempre seguida pela CMI na área da Educação, desde 1998,
o investimento nas Actividades de Enriquecimento Curricular não se esgota na contratação
dos Profissionais, tendo sido efectuado um grande esforço ao nível dos edifícios, dos
equipamentos, dos transportes e dos materiais de apoio, de modo a proporcionar as melhores
condições para as nossas Crianças.

Nesse sentido, a CMI disponibiliza o acesso diário a quatro espaços desportivos cobertos
para a realização das Actividades Físicas e Desportivas, assegurando o respectivo transporte
e dotando esses espaços, bem como os próprios docentes, de material diversificado para
as aulas.

De igual modo, foi efectuado um grande investimento na aquisição de instrumentos
musicais para a actividade do Ensino da Música, bem como a elaboração de um manual
próprio para as turmas do 3º e 4º anos de escolaridade.

No que diz respeito ao Ensino do Inglês, e desde o primeiro ano de existência do
Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular, a CMI tem adquirido um manual
e respectivo livro de exercícios para cada Criança, contribuindo, desta forma, para que as
aprendizagens se façam com toda a qualidade e rigor, sendo mais do que uma mera
sensibilização ao ensino de uma língua estrangeira.

Para além da criação de todas as condições para que as Actividades de Enriquecimento
Curricular decorram com a qualidade necessária, ao longo do ano têm sido e continuarão
a ser realizadas várias actividades directamente relacionadas com as AEC, no âmbito da
execução do Plano Municipal de Intervenção Educativa.

A parceria com a Rádio Terra Nova na organização do 16º Grande Prémio de Atletismo,
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o qual se traduziu com um aumento do número de Alunos-Participantes para o triplo, a
parceria com o Illiabum Clube e o Grupo Desportivo da Gafanha na dinamização da unidade
didáctica de Basquetebol, que permitiu a inscrição de novos atletas nas respectivas equipas
de formação, a realização do Programa Música na Escola, com a Orquestra Filarmonia das
Beiras (e que se voltará a realizar durante o mês de Fevereiro), são alguns dos vários
exemplos de actividades complementares desenvolvidas pela Câmara Municipal de Ílhavo
tendo em vista uma formação integral e diversificada das nossas Crianças.

O balanço realizado às Actividades de Enriquecimento Curricular desenvolvidas no
Município de Ílhavo tem sido bastante positivo, para o qual têm contribuído, de igual modo,
todos os Professores Titulares de Turma bem como os Órgãos de Gestão dos Agrupamentos
de Escola.

As AEC's funcionam com o apoio financeiro do Ministério da Educação (no âmbito do
Protocolo CMI/ME), sendo que o investimento da CMI é substancialmente superior ao valor
desse apoio.

A Educação tem sido e vai continuar a ser uma área prioritária e estratégica da acção
da CMI, de investimento intenso ao nível dos edifícios, dos equipamentos e das actividades,
num processo de intervenção com crescimento permanente, concretizado em Parceria e
sempre em prol do Património Principal do Município: as Nossas Crianças.

Grata pela atenção dispensada, apresento os nossos melhores cumprimentos,

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