Manual de Acolhimento
Verão no Museu Marítimo Ílhavo

PROMOTOR
Câmara Municipal de Ílhavo|Museu Marítimo de Ílhavo

JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
O Serviço Educativo do Museu Marítimo de Ílhavo tem como objectivos promover os patrimónios
marítimos, materiais e imateriais, a história local e as culturas marítimas, dar a conhecer a memória
da pesca do bacalhau e das fainas agro-marítimas como identidades em constante mutação e
sensibilizar para as questões ambientais relacionadas com a preservação dos oceanos e a
biodiversidade da Ria. Estes objetivos educativos refletem-se na oferta que existe para os seus
públicos ao longo de todo o ano, inclusive nos períodos de pausa letiva. Durante as férias escolares,
o Museu Marítimo proporciona momentos de aprendizagem e diversão, tendo como fonte de
inspiração os seus patrimónios, indo ao encontro da necessidade de enquadrar as crianças do
Município e dos municípios vizinhos num programa adequado para este período não-letivo.

DURAÇÃO DO PROGRAMA
O programa terá uma duração de três dias em cada semana do mês de Julho.

PERÍODOS DE REALIZAÇÃO E PROGRAMAS EXISTENTES
Período 1 | de 3 a 5 de julho
Período 2 | de 10 a 12 de julho
Período 3 | de 17 a 19 de julho
Período 4 | de 24 a 26 de julho
Programa Verão no Museu Marítimo
Todos os períodos incluem diversas oficinas recorrendo à expressão plástica, dramática, corporal,
oficinas de cozinha, visitas especiais, jogos. A segunda quinzena será dinamizada pela artista Marina
Palácio.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES
As atividades desenrolar-se-ão entre as 14h00 e as 17h00.
Nota 1: O lanche deve ser trazido pelos participantes.
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PROGRAMAS E ATIVIDADES
» PROGRAMA VERÃO NO MUSEU MARÍTIMO
A menina do Mar - 3 a 5 de julho
3 julho (4ªf)

4 de julho (5ªf)

5 de julho (6ªf)

Período da tarde (das 14h00m às 17h00m)

A Menina do mar e
os seus amigos
- Construções de
areia;
-Oficina de cozinha.

À descoberta da
terra
- Jogo de pistas;

O Menino do Mar
- Oficina de cinema
de animação.

- Jogos tradicionais.

* levar lanche de casa.

O meu farol - 10 a 12 de julho
10 julho (4ªf)

11 julho (5ªf)

12 julho
(6ªf)

Período da tarde (das 14h00m às 17h00m)

Um farol só meu

O nosso farol

Rota dos faróis

- Teatro de papel;
- Oficina de criação
de farol;

- Faroleiro por um
dia;
- Farol do amor;

- Outros faróis,
outras histórias;
- Oficina de
orientação.

* levar lanche de casa.

Oficinas Marina Palácio - 17 a 19 de julho
17 julho (4ªf)

18 julho (5ªf)

19 julho
(6ªf)

Período da tarde (das 14h00m às 17h00m)

Oficinas
Marina Palácio

Oficinas
Marina Palácio

Oficinas
Marina Palácio

* levar lanche de casa.

Oficinas Marina Palácio - 24 a 26 de julho
24 julho (4ªf)

25 julho (5ªf)

26 julho
(6ªf)

Período da tarde (das 14h00m às 17h00m)

Oficinas
Marina Palácio

* levar lanche de casa.
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Oficinas
Marina Palácio

Oficinas
Marina Palácio

INSCRIÇÕES
As inscrições serão aceites nos seguintes locais:
1| Piscina Municipal de Ílhavo
2| Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré
3| Museu Marítimo de Ílhavo
Prazos de inscrições: até ao final da semana anterior a cada programa.
NÚMERO DE PARTICIPANTES
Em cada período haverá um número máximo e um número mínimo de participantes:
Número Mínimo – 4 participantes;
Número Máximo – 15 participantes.
TARIFA DE INSCRIÇÃO
Tarifa de inscrição no valor de 12,00€ por semana/participante ou 5,00€ diários/participante.
REUNIÃO COM PAIS
Não há necessidade de realizar reunião prévia.
PROFESSORES E MONITORES
A coordenação técnica e o acompanhamento dos participantes são garantidos pela equipa de
Serviço Educativo do Museu Marítimo de Ílhavo.
PRIMEIROS SOCORROS
Em todos os locais onde decorrem atividades está garantida a existência de materiais de primeiros
socorros.
QUESTIONÁRIO
Para aferir a satisfação dos participantes e Encarregados de Educação relativa aos programas,
iremos distribuir um pequeno questionário que deverá ser preenchido e entregue até ao último dia de
realização de cada programa semanal.
LICENCIAMENTO
Não carece.
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES
Todos os Participantes no programa têm os seguintes direitos:
- Ser acompanhados por técnicos em todas as atividades desenvolvidas;
- Conhecer as regras de funcionamento do programa;
- Serem informados do plano de atividades do programa;
- Conhecerem os contactos da Responsável;
- Solicitarem à organização todas as informações que forem consideradas necessárias para a
participação nas atividades desenvolvidas;
- Serem acompanhados e dirigidos nas atividades por técnicos com formação adequada;
DEVERES DOS PARTICIPANTES
Constituem-se como deveres dos participantes, designadamente:
- Cumprir e fazer cumprir as regras de funcionamento;
- Acatar as decisões e orientações dadas pelos Técnicos;
- Zelar pela conservação das instalações, sendo responsabilizados pelos danos causados;
INFORMAÇÕES GERAIS
Material necessário:
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- Roupa prática;
- Lanche para meio da tarde.
Nota: sempre que necessário algum material extra, o mesmo será solicitado no dia anterior ao
desenvolvimento da atividade.
É importante cumprir os horários na chegada e na recolha dos participantes.
CONTACTOS
Museu Marítimo de Ílhavo
Serviço Educativo: Ana Nunes
Contactos – 234329990 e/ou visitas.mmi@cm-ilhavo.pt
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