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O Município de Ílhavo ao longo dos 
últimos anos tem-se destacado 
pela apresentação de uma 
estratégia única e diferenciada no 
que se refere à oferta educativa não 
formal dos seus habitantes. 

Considerando o sucesso do SEMI 
junto da comunidade educativa 
do concelho, torna-se imperativo 
dar continuidade a uma aposta 
estruturada de um programa 
conjunto, articulado e ambicioso, 
possível de corresponder às 
expectativas do público-alvo.

Atualmente e com o lançamento 
da sua 9.ª edição, o SEMI reflete 
uma oferta única e integradora que 
contempla a atividade cultural e 
educativa no Município, programada 
e desenvolvida pelos vários espaços 
municipais ao serviço da população 
em geral e do público escolar, em 
particular a Biblioteca Municipal 
de Ílhavo, o 23 Milhas, o Centro 
de Educação Ambiental, a Escola 
Municipal de Educação Rodoviária, 
o Museu Marítimo de Ílhavo, o 
Pólo Navio Museu “Santo André”, o 
Centro de Documentação de Ílhavo, 
o Museu Vista Alegre e o Estaleiro - 
Estação Científica de Ílhavo.

Assente numa lógica de promoção à 
participação de toda a comunidade 
escolar da rede pública do 
Município de Ílhavo nas atividades 
propostas pelo SEMI, a autarquia 
assegura transporte gratuito para as 
respetivas deslocações dos alunos 
do ensino Pré-escolar ao Ensino 
Secundário.

A afetação do transporte respeita 
um plano de distribuição, 
devidamente estruturado, com o 
intuito de garantir que todos os 
alunos tenham oportunidade de 
visitar, pelo menos uma vez, ao 
longo do seu percurso escolar, a 
oferta global de espaços existentes, 
de acordo com o quadro que se 
apresenta. 

Quadro de referência de cedência 
de transporte
 SEMI – 2019/2020

OUT-JAN FEV-MAI

1.º Ano CDI CEA

2.º Ano BMI EMER

3.º Ano 23 Milhas Estaleiro

4.º Ano MMI NMSA

5.º Ano Estaleiro CEA

6.º Ano 23 Milhas Estaleiro

7.º Ano MVA NMSA

8.º Ano BMI MMI

9.º Ano CDI CEA

10.º Ano BMI NMSA

11.º Ano MMI CDI

12.º Ano 23 Milhas MVA



TODAS AS ATIVIDADES 
REQUEREM MARCAÇÃO PRÉVIA.

Para estabelecimentos de ensino
do Município de Ílhavo

a marcação é obrigatoriamente 
feita através do endereço eletrónico: 

semi@cm-ilhavo.pt



T 234 329 990
www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt/
visitas.mmi@cm-ilhavo.pt

MUSEU MARÍTIMO 
DE ÍLHAVO (MMI)
NAVIO MUSEU 
SANTO ANDRÉ (NMSA)



“BACALHAU: 
UM PEIXE 
COM CABEÇA”

TODOS A BORDO!

Nesta visita à Sala da Faina Maior, 
de um saco de lona saem objetos 
que contam estórias. São essas 
estórias, interligadas, que vão contar 
a história da pesca do bacalhau à 
linha, praticada por portugueses nos 
mares da Terra Nova e Gronelândia. 
No Aquário dos Bacalhaus, outros 
objetos contam outras estórias, 
que permitem conhecer melhor 
o bacalhau do Atlântico – gadus 
morhua. Uma visita que permite 
tocar, experimentar, questionar e 
construir narrativas.

 Pré-escolar
1.º, 2.º, 3.º CEB e Secundário
(grupos até 30 participantes)

 3.ª a 6.ª feira

 60 minutos

Numa viagem imaginária, o grupo é 
convidado a percorrer diversas salas 
do Museu através de um elemento 
comum: o barco. O objetivo é 
perceber como é que esse objeto 
consegue estar presente em todas 
as exposições, com diferentes 
formas e funções, e assim conhecer 
os vários temas expostos. Ao longo 
das salas são lançados diversos 
desafios que permitem questionar, 
pensar e perceber.

 Pré-escolar, 1.º, 2.º, 3.º CEB e Secundário, 
Séniores (grupos até 90 participantes)

 3.ª a 6.ª feira

 60 minutos 



OS SEGREDOS 
DOS MARES

A visita decorre na Sala das 
Conchas e no Aquário dos 
Bacalhaus. Através de uma visita à 
coleção de malacologia – espécies 
de conchas e búzios de todo o 
mundo, desperta-se a atenção das 
crianças para as formas e cores 
exóticas e estranhas de alguns dos 
exemplares expostos. De seguida 
visita-se o Aquário dos Bacalhaus 
para conhecer o “nosso bacalhau”, 
o bacalhau do Atlântico, e o seu 
habitat. No final, o desafio é tornar 
o Aquário semelhante ao fundo 
do mar, através de uma oficina de 
expressão plástica.

 Pré-escolar

 3.ª a 6.ª feira

 60 minutos 

VISITA GERAL AO 
NAVIO-MUSEU 
SANTO ANDRÉ 

O antigo arrastão clássico da frota 
portuguesa da Pesca do Bacalhau, 
transformado em Museu desde 
2003, encontra-se localizado num 
dos braços da Ria de Aveiro, junto 
ao Jardim Oudinot, na Gafanha 
da Nazaré. A visita geral ao Navio-
Museu Santo André permite 
conhecê-lo por dentro e por fora, 
desde a proa, onde se encontram 
os porões e o parque de pesca, à 
popa, terminando o percurso na 
ponte de comando.

 Pré-escolar, 1.º, 2.º, 3.º CEB e Secundário 
(grupos até 30 participantes)

 De 3.ª a 6.ª feira

 60 minutos



DÓRI 2.0

Barco de madeira de um só 
homem, o dóri era essencial 
para que o pescador, sozinho, 
apanhasse o bacalhau com linhas 
e anzóis. Sendo este um símbolo 
do Município, propõe-se aliar a 
memória e identidade de Ílhavo 
às novas tecnologias, num projeto 
que prevê dar a conhecer esta 
embarcação a partir do espaço 
do Museu Marítimo de Ílhavo e, 
num último momento, torná-lo 
real a partir da impressão 3D. A 
visita ao Museu inclui ainda um 
contacto com alguns documentos 
pertencentes ao DocMar, que irão 
contribuir para melhor perceber a 
construção naval ligada à pesca do 
bacalhau existente num passado 
recente do nosso município.

 4.º ano do 1.º CEB 
Município de Ílhavo

 A combinar com a equipa de serviço 
educativo do Museu Marítimo de Ílhavo. 
Inscrições: até 11 de Outubro de 2019

OFERTA 

EXCLUSIVA 

Escolas do 

Município

JORNADAS 
DO MAR

O Museu Marítimo de Ílhavo assinala 
estes dias comemorativos com 
visitas guiadas e diversas atividades, 
entre as quais oficinas de expressão 
plástica, de expressão dramática 
ou musical, tendo como ponto de 
partida as exposições permanentes 
ou temporárias.

 Pré-escolar 
Município de Ílhavo

 10 e 11 de outubro de 2019 – Aniversário 
de Renovação do MMI
13 e 14 de novembro de 2019 – Dia Nacional 
do Mar

 90 minutos

OFERTA EXCLUSIVA Escolas do Município



VIAGEM À 
TERRA NOVA 
E AOS 
DESCOBRIMENTOS 
PORTUGUESES

Entre a Sala da Faina Maior e a Sala 
dos Mares, propõe-se aos alunos 
descobrirem que relação existe 
entre a época dos Descobrimentos 
Portugueses e a Pesca do Bacalhau 
nos mares gelados do Norte. 
Durante a visita, são vários os 
desafios lançados, numa viagem 
pelos obstáculos, soluções e 
inovações verificadas ao longo 
deste período.
Área Disciplinar: HISTÓRIA

 5.º e 8.º anos do 2.º e 3.º CEB 
(grupos até 30 participantes)

 3.ª a 6.ªfeira

 60 minutos

UM NAVIO COM 
HISTÓRIA(S) 

Construído em 1948, o Navio Museu 
Santo André esconde em cada 
canto histórias que fazem parte 
da história da Pesca do Bacalhau. 
O desafio é descobrir cada espaço 
deste arrastão, através de um jogo a 
realizar em equipa.

 Oferta para o 4.º e 7.º anos das turmas 
do 1.º e 2.º CEB (Oferta exclusiva para Escolas 
da área da CIRA)

 De 3.ª a 6.ª feira

 60 minutos



A MENINA DO 
MAR

No ano do centenário do 
nascimento de Sophia de Mello 
Breyner, as salas de exposição do 
Museu Marítimo servem de cenário 
para a exploração da obra “A Menina 
do Mar”, que nos conta a história da 
amizade nascida entre esta menina 
e um rapaz, tendo a praia como 
pano de fundo.
Área Disciplinar: PORTUGUÊS

 5.º ano do 2.º CEB 
(grupos até 30 participantes)

 novembro 2019 (data a definir)

 90 minutos

A SAGA

A visita decorre na Sala da Faina 
Maior, no Museu Marítimo. No 
âmbito da leitura orientada, na 
sala de aula, para o 3.º Ciclo 
selecionámos o livro Histórias da 
Terra e do Mar, de Sophia de Mello 
Breyner Andresen e propomos 
uma visita à sala da Faina Maior 
– dedicada à pesca do bacalhau 
à linha, pormenorizando-a e 
correlacionando a temática 
da pesca do bacalhau com a 
experiência de leitura do conto A 
Saga. Neste sentido, distinguimos 
A Saga de Sophia de Mello Breyner 
Andresen estabelecendo um 
paralelismo entre a história de 
vida de Hans e os pescadores do 
bacalhau, incidindo particularmente 
nas suas origens, nos seus sonhos 
e desventuras de homens do mar e 
suas condições de trabalho.
Área Disciplinar: PORTUGUÊS

 8.º ano do 3.º CEB 
(grupos até 30 participantes)

 3.ª a 6.ª feira

 60 minutos 



POR MARES 
NUNCA ANTES 
NAVEGADOS 
OS LUSÍADAS

Esta obra incontornável é explorada 
através das coleções do Museu, 
sobretudo relacionadas com os 
Descobrimentos Portugueses e a 
Pesca do Bacalhau. Ler excertos, 
observar os objetos e relacionar 
imagens são algumas das atividades 
propostas, numa visita que pretende 
complementar, de forma dinâmica 
e interativa, a aprendizagem em 
contexto escolar.
Área Disciplinar: PORTUGUÊS

 9.º ano do 3.º CEB (grupos até 30 
participantes

 De 3.ª a 6.ª feira

 60 minutos 

AQUILO QUE 
OS OLHOS VÊEM 
OU O ADAMASTOR

Visita à Sala dos Mares e à Sala da 
Faina Maior, na qual se explora a 
obra da autoria de Manuel António 
Pina – Aquilo que os olhos vêem 
ou o Adamastor. Numa exploração 
dos sentidos, levam-se os alunos a 
viajar na Época dos Descobrimentos, 
partindo de uma contextualização 
e aprofundando esta obra que faz 
parte das metas curriculares de 
Português.
Área Disciplinar: PORTUGUÊS

 8.º ano do 3.º CEB 
(grupos até 30 participantes)

 3.ª a 6.ª feira

 60 minutos



SOS OCEANOS 
– À DESCOBERTA 
DO BACALHAU 

Através de um conjunto de objetos, 
lançam-se questões e procuram-se 
respostas relativas ao bacalhau do 
Atlântico, às suas características, ao 
seu habitat e à sua sustentabilidade. 
Começando pelas diferentes 
formas de capturar este peixe 
ao longo da história, durante 
esta visita pretende-se alertar 
para os problemas relacionados 
com a pesca e a poluição, 
consciencializando os visitantes 
para as diferentes ameaças ao meio 
marinho.
Área Disciplinar: 
CIÊNCIAS NATURAIS

 1.º, 2.º, 3.º CEB e Secundário 
(grupos até 30 participantes)

 3.ª a 6.ª feira

 60 minutos

PAYASSU 

O VERBO DO PAI 
GRANDE

Payassu - o Verbo do Pai Grande 
é uma peça de teatro baseada 
no Sermão de Santo António aos 
Peixes, do Padre António Vieira, e 
tem a encenação e interpretação 
de Marcelo La Fontana. Mas 
não há qualquer heresia neste 
Sermão. Vieira evoca Cristo e outro 
comunicador que tanto elogia e a 
quem chama grande português: 
Santo António. Púlpito e palco são 
sinónimos no que toca à sua função 
de comunicar com o público. No 
palco, porém, o comediante não 
pretende dar lições ao ouvinte, 
mas desvendar e transmitir o 
maravilhoso texto que é, neste caso, 
o Sermão de Santo António.
Área Disciplinar: PORTUGUÊS

 11.º ano (grupos até 30 participantes)

 24 e 25 de outubro de 2019

 90 minutos 



CONCURSO 

“NOVAS VISTAS 
LUMIÈRE”
Projeto no âmbito do 
Mar Film Festival

No âmbito do Mar Film Festival, 
pretende-se que os alunos do 3.º 
Ciclo e Ensino Secundário usufruam 
de formação e possam participar 
neste concurso, com vista à 
realização de uma curta-metragem, 
com um só plano, remetendo para 
os primórdios do cinema no início 
do século XX. O Mar é a fonte de 
inspiração proposta.

 Oferta exclusiva para o 3.º Ciclo e ensino 
Secundário das Escolas da região CIRA

 De 3.ª a 6.ª feira - visita ao MMI 
e deslocações da equipa às escolas.

 Projeto a desenvolver ao longo 
do ano letivo, culminando nos dias 
do festival de cinema (16 a 20 de abril).

CONCURSO 

MEMÓRIAS 
DE RIAMAR 
Projeto no âmbito do 
Mar Film Festival

Projeto educativo que tem como 
objetivo a interação dos alunos do 
2.º ciclo do município com aqueles 
que tiveram ou têm ligações 
às atividades marítima e, dessa 
forma, poderem situar-se perante 
a memória marítima que os rodeia. 
Este projeto consiste na realização 
de uma entrevista, apresentada ao 
público durante o Mar Film Festival, 
e a divulgação do vencedor, cujo 
prémio reverterá para a respetiva 
escola. 

 Oferta exclusiva para as turmas de 
2.º Ciclo das escolas da região CIRA

 De 3.ª a 6.ª feira - visita ao MMI 
e deslocações da equipa às escolas.

 Projeto a desenvolver ao longo 
do ano letivo, culminando nos dias 
do festival de cinema (16 a 20 de abril).



DIA ABERTO AO 
PROFESSOR

O Museu Marítimo de Ílhavo é 
um espaço a partir do qual se 
podem explorar as diferentes áreas 
disciplinares e metas curriculares 
atuais, tendo como ponto de 
partida e como terreno as várias 
salas de exposição, permanentes ou 
temporárias. Neste dia pretende-
se abrir as portas aos professores, 
quer do Município, quer de toda 
a região, e dar a conhecer as 
diferentes oportunidades de ensino 
não formal no espaço do Museu, 
através das várias visitas guiadas 
que existem ou que possam surgir 
no seguimento de uma proposta por 
parte das escolas, nomeadamente 
das áreas de Ciências, Português, 
História e Geografia. 

 Professores do Pré-escolar ao Ensino 
Secundário

 28 de setembro 

 90 minutos



23 MILHAS

T 234 397 260
www.23milhas.cm-ilhavo.pt
mediacao.23milhas@cm-ilhavo.pt 



VISITA/JOGO
À CASA DA CULTURA 
DE ÍLHAVO 

 “VIAGEM AO 
REINO DAS 
CORES”

Entramos pé ante pé à descoberta 
do novo espaço e alguns objetos 
perdidos ou esquecidos pelos 
artistas! Vamos espreitar, explorar, 
jogar… Será que conseguimos 
desvendar todos os segredos 
existentes dentro desta casa?

 Pré-escolar

 3.ª a 6.ª feira às 10h00 e 14h00

 90 minutos

  Casa da Cultura de Ílhavo

PALHETA
MOSTRA DE ROBERTOS 
E MARIONETAS

Este evento herda o legado da 
Mostra de Robertos e Marionetas, 
criada em 2013, e tem como mote 
o trabalho e espólio de Armando 
Soares Ferraz, bonecreiro da 
Gafanha da Nazaré. É um espaço 
que estimula a criação de novos 
projetos e o cruzamento com as 
práticas artísticas contemporâneas, 
ao mesmo tempo que convoca 
a comunidade local na sua 
organização e acolhimento. A 
programação inclui espetáculos, 
formação, animações de rua, 
exposições, conversas e oficinas de 
criação.

 Pré-escolar, 1.º e 2.º CEB

 5 e 6 março

  Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré



ÍLUSTRAÇÃO 
À VISTA
DESENHAR UM TERRITÓRIO

As ilustrações da Vista Alegre 
marcam e povoam o imaginário da 
região, destacando-se no mundo 
inteiro. Este evento resgata esta 
prática enraizada no território 
de Ílhavo, redirecionando-a para 
o território das artes visuais. 
Conta com uma programação 
interdisciplinar - teatro de rua, 
concertos, dança, oficinas, arte 
urbana e exposições, entre outros. 
Este evento resulta de uma parceria 
entre o Município de Ílhavo e a 
Vista Alegre, estando enquadrado 
nos projetos de programação em 
rede da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro (CIRA) e 
envolvendo o Museu Marítimo de 
Ílhavo e a Biblioteca Municipal.

 pré-escolar, 1.ºciclo  

 30 de abril



OFICINA CONFERÂNCIA

“MALABARISMO E 
CIÊNCIA”

Uma Oficina Conferência, sobre 
Malabarismo e Ciência, onde a 
formação tem uma dose mista 
de teoria e prática. A nossa 
proposta era que esta oficina fosse 
ministrada por uma personagem, 
que ao invés de tirar os alunos da 
sua sala de aula, este “Professor 
Especial”, levaria o seu material 
pedagógico e visitaria os alunos 
na sua sala. Esta “invasão” de 
uma personagem, propõe desde 
logo, uma mudança de perspetiva, 
modificando o quotidiano quer 
da aula quer do espaço, a que os 
alunos estão habituados.
Ao nível de conteúdo gostaríamos 
de focar, no malabarismo, na 
ciência e nos fenómenos acústicos. 
Propomos trabalhar os seguintes 
conceitos, entre outros: A força 
centrifuga; A inércia; A aceleração 
de uma queda; A velocidade nula de 
um objeto no topo da sua trajetória; 
O atrito dos corpos; A energia 
cinética contida num movimento de 
rotação em torno de um eixo.

 1.º CEB (3.º ano)

 De 25 a 29 de novembro às 
10h00 e 11h00

 50 minutos

  Nas escolas  

VISITA/JOGO 

“A FÁBRICA 
DE IDEIAS”

Como nascem as ideias? São feitas 
numa Fábrica? Para que serve uma 
ideia?
Nesta visita/jogo vamos conhecer 
esta Fábrica onde as ideias são a 
matéria de construção.

 1.º CEB

 3.ª a 6.ª feira às 10h00 e 14h00

 90 minutos

  Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré



CICLO 
ANTIPRINCESAS 
– CLARICE 
LISPECTOR

Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, 
numa aldeia que não figura no mapa 
de tão pequena e insignificante. Os 
seus pais fugiram da guerra e foram 
parar ao Brasil, onde Clarice cresceu 
e se tornou uma grande escritora. 
Escrevia sobre os mistérios do 
universo e da alma humana, mas 
também sobre galinhas fugitivas, 
coelhos pensantes e um cachorro 
que comia cigarros.

 1.º CEB

 31 de janeiro às 10h00 e às 14h00

 50 minutos

  Casa da Cultura de Ílhavo 

RÁDIO FANECA

O Rádio Faneca é um festival onde 
se cruzam artes performativas, 
visuais e musicais. O festival convoca 
a comunidade a ser coprodutora 
e cocriadora, envolvendo-a 
na preparação, execução e 
implementação dos projetos 
de programação. Um programa 
cuja principal ideia assenta nos 
recursos materiais e imateriais do 
território, convocando as memórias 
da vivência do centro histórico 
de Ílhavo e dando-lhes novos 
sentidos e significados, procurando 
recontar histórias e pluralizar 
memórias. Tendo como palcos o 
centro histórico e as casas de uma 
comunidade pró-ativa no festival 
desde o primeiro dia, o Rádio Faneca 
reúne vários domínios da produção 
e da atividade artísticas. Junta local 
e global, criando, através de um 
conjunto de expressões culturais e 
identitárias únicas, novas memórias 
e vivências no espaço público.

 1.º CEB

 19 de junho

  Centro Histórico de Ílhavo



VISITA/JOGO 

“GRANDE CENA”

O Laboratório das Artes é um 
espaço que nos reporta para um 
ambiente cénico típico de um teatro 
e que serve de mote a esta visita 
em que vamos conhecer o teatro 
por dentro e por fora.
Quais são as profissões no teatro? 
O que é um texto dramático?
Ao longo desta visita vamos 
descobrir as respostas, desafiar 
a imaginação, superar a timidez e 
subir ao palco.

 2.º CEB

 De 3.ª a 6.ª feira às 10h00 e 14h00 

 60 minutos

  Laboratório das Artes Teatro Vista Alegre

ORQUESTRA DE 
PERCUSSÃO

No ano letivo 2018/2019 iniciamos o 
projeto piloto para a criação de uma 
orquestra de percussão com a EB 1 
da Gafanha do Carmo. Um projeto 
inserido no currículo escolar, que 
agrega artistas e professores numa 
hora semanal de formação. Esta 
formação contínua e envolverá os 
docentes e alunos desta e outras 
escolas. Pretende-se desta forma 
despertar a criatividade dos alunos, 
explorar as noções rítmicas e 
fortalecer o seu contacto com as 
práticas artísticas.

 1.º CEB

 De outubro 2019 a junho 2020

 90 minutos 



OFICINA

OBJETOS E 
EQUILÍBRIO
 - MOMGGOL [KR] 

MOMGGOL desafia o equilíbrio, a 
gravidade e os estigmas de objetos 
quotidianos. A partir de blocos de 
tijolo convencionais, os artistas 
propõem um desafio de equilíbrio 
e experimentação, através de uma 
viagem criativa.

 2.º CEB

 5 de dezembro às 10h00 e 11h30 e 6 de 
dezembro às 14h00 e 15h00

  Escolas do 2.º CEB

ESPETÁCULO

 “DO BOSQUE 
PARA O MUNDO”

Será possível explicar a crise dos 
refugiados às crianças? Será que 
as histórias reais da atualidade 
transbordam os limites da crueza do 
imaginário tradicional? Do Mundo, o 
que escolhemos contar?
Do Bosque para o Mundo conta a 
história de Farid. Farid é um rapaz 
afegão, de 12 anos, com uma história 
que poderia ser igual à de muitos 
outros rapazes, não fosse ter sido 
enviado pela mãe para a Europa, para 
um sítio seguro. Farid é um refugiado.
Do Bosque para o Mundo confronta-
nos com a dureza e a coragem. 
Confronta-nos com a história de 
um rapaz, entre a vida e a morte, e 
faz-nos olhar para a nossa própria 
história.

 6.º ano

 15 de novembro às 10h

 50 minutos

  Fábrica das Ideias - Gafanha da Nazaré



OFICINA

“A ANATOMIA DO 
PRECONCEITO” 

Pretende-se debater de forma livre, 
sem um guião fechado a priori, sem 
conclusões previamente definidas, 
o que é que temos em nós de 
preconceitos. Quais foram os 
mecanismos da sua apropriação? O 
debate, sempre contraditório, será 
realizado através de jogos livres de 
associação e de pergunta-resposta.”

 9.º ano

 1, 2 e 3 de outubro às 10h00 e 14h00

 90 minutos

  Escolas

OFICINA

 “A DANÇA E A 
LITERATURA: 
ACHAS QUE 
SABES LER?” 

A Dança e o Ensino Criativo (2019-
2021) é o mais recente projeto de 
formação em Dança da Companhia 
Paulo Ribeiro dirigido ao público em 
idade/contexto escolar, que propõe 
o cruzamento da Dança com 
algumas disciplinas curriculares. 
O objetivo consiste em promover 
a aproximação de duas culturas, a 
científica e a artística; e articular os 
campos teórico e prático através de 
práticas de questionamento entre 
pensamento educativo e mundo 
artístico. 

 2.º CEB

 17, 18 e 19 de março

 90 minutos

  Nas escolas do 2.º CEB



ESPETÁCULO DE TEATRO E DANÇA

 “MARGEM” 
«Margem tem como inspiração 
o romance de 1937 de Jorge 
Amado, Capitães da Areia, que 
retrata um grupo de crianças e 
adolescentes abandonados que 
vivem nas ruas de São Salvador 
da Baía, roubando para comer, 
e dormindo num trapiche – um 
armazém onde, como uma espécie 
de família, se protegem uns aos 
outros e sobrevivem a um dia de 
cada vez. Oitenta anos depois da 
publicação do livro, interessa-
me sobretudo questionar quem 
são os novos capitães da areia, 
inspirando-me na realidade social 
destas crianças, e consciente de 
que nem sempre há finais felizes. 
Quem são estas pessoas que são 
colocadas à margem, e quando é 
que essa marginalização começa? 
Na casa de partida da vida, temos 
todos as mesmas hipóteses ou 
alguns partem para a luta já em 
défice? Há formas de quebrar isso? 
Quais? A sério? De certeza? Será 
realmente admirável o mundo novo 
que conseguimos construir com 

todos os nossos ideais de igualdade 
para todos? Numa ideia de teatro 
documental, e em colaboração 
com Joana Craveiro, este projeto 
será alicerçado num trabalho junto 
de jovens que foram privados 
do ensino, da alimentação, de 
carinho, de um pai, de uma mãe, 
jovens que cometeram crimes, 
jovens que partiram em défice 
ou que se viram em défice por 
razões que muitas vezes lhes são 
alheias. Jovens e crianças que, não 
obstante, continuam a lutar pela 
sua liberdade, e, nalguns casos, 
para inverter o tabuleiro do jogo – 
o tal onde, lado a lado, na casa de 
partida, já éramos diferentes uns 
dos outros, como uma fatalidade.»  
Victor Hugo Pontes

 Secundário

 18 de outubro 

 50 minutos

  Casa da Cultura de Ílhavo



ESPETÁCULO

DEMOCRACY HAS 
BEEN DETECTED

Não temos nós, jovens, de continuar 
a lutar pelo direito de igualdade, 
liberdade de expressão? Se nós, 
jovens, não lutarmos, onde vai 
parar toda a luta dos nossos 
antigos? Onde vai acabar toda esta 
revindicação, onde vamos acabar? 
Vamos originar um novo regime? 
Vamos voltar atrás, de volta a 
regimes anteriores, uma vez que a 
história é cíclica? Um espetáculo 
que pretende refletir sobre a 
Democracia. 

 Secundário

 12 de março às 10h

  Espaço 23 Milhas

ENCONTRO DEBATE 

PERFORMANCE

DEMOCRACIA

Em 2018, a revolução foi o tema 
transversal a vários espetáculos no 
23 Milhas e mote para uma sessão 
de pensamento com centenas 
de jovens do Município. Agora, 
no biénio 2019 e 2020, vamos 
pensar sobre a democracia com os 
alunos das turmas de português, 
filosofia, história, entre outras. 
Pensar através dos conteúdos 
artísticos, que trabalham temáticas 
como as migrações, a liberdade, a 
participação, a consciência cívica. 
Convidamos artistas, jovens e 
professores a conversar sobre a 
DEMOCRACIA. 

 Secundário

 21 de novembro às 10h00

 120 minutos 

  Casa Cultura ílhavo



ESPETÁCULO

“DURA 
DITA DURA”

Espetáculo: Dura Dita Dura é a 
história de um menino, o Baltazar, 
que cresce algures, numa aldeia 
perdida de um Portugal esquecido 
- mas apertadamente vigiado e 
auto vigiado. Um espetáculo de 
marionetas para todas as idades 
que evoca a atmosfera de “terror 
surdo” que reinou durante meio 
século num país “onde as paredes 
tinham ouvidos”. Através do olhar 
atento, por vezes atónito, de 
uma criança bem-amada, mas 
permeável ao mal-estar dominante, 
pretende-se dar a conhecer um 
passado ainda próximo que tende, 
contudo, a esbater-se nas “brumas 
da memória”...

 Secundário

 24 de abril às 10h00

 50 minutos 

  Casa da Cultura de Ílhavo

ENCONTRO/FORMAÇÃO

TERRITÓRIOS
PÚBLICOS

Um encontro nacional, incluído 
no Programa Práticas da Cultura, 
que é um espaço de partilha de 
conhecimentos e de experiências 
relativas à mediação cultural e aos 
serviços educativos. São debatidos 
temas indissociáveis destas 
áreas de trabalho e apresentados 
projetos nacionais e internacionais. 
Pautando-se por uma componente 
mais prática, alguns dos temas são 
aprofundados em oficinas.

 Professores, mediadores e técnicos 

 7 e 8 de fevereiro

  Vários Espaços



GRUPO DE TRABALHO 

PENSAR A 
DEMOCRACIA

No biénio 2019 e 2020 queremos 
pensar sobre a democracia com 
os alunos do ensino Secundário. 
Pensar através dos conteúdos 
artísticos, que trabalham temáticas 
como as migrações, a liberdade, a 
participação, a consciência cívica. 
Para isso convidamos 4 turmas do 
ensino Secundário para assistir a 
3 espetáculos de teatro e dança, e 
participar num grande debate sobre 
o tema principal: a Democracia.

 Secundário
4 turmas de Ílhavo, 
2 turmas de Ílhavo 
2 turmas da Gafanha da Nazaré 

 vários momentos ao longo do ano letivo 
2019/2020

  Vários espaços 

FORMAÇÃO

“DO BOSQUE PARA 
O MUNDO” POR 
INÊS BARAHONA E 
MIGUEL FRAGATA

Nesta oficina, iremos trabalhar 
sobre formas de abordar os 
grandes temas da atualidade com 
as crianças, tendo como ponto de 
partida o exercício que levamos a 
cabo no espetáculo “Do Bosque 
para o Mundo”. Falaremos de como 
o medo da realidade por parte dos 
adultos é gerador de medo nas 
crianças. Discutiremos formas de o 
enfrentar, a partir de estratégias que 
temos vindo a desenvolver no nosso 
trabalho, promovendo espaços de 
partilha adequados a diferentes 
idades e sensibilidades.

 Educadores, Professores e outros 
interessados

 16 novembro das 10h às 13h

 3 horas

  Laboratório Artes - Teatro Vista Alegre.



PROJETO
 “MO(VI)MENTOS”

No ano letivo de 2018/2019 
lançámos o desafio a 3 turmas do 
3.º ano de escolas da Gafanha da 
Nazaré, Gafanha da Encarnação e 
Gafanha do Carmo a refletir, através 
de um conjunto de atividades, 
sobre as movimentações que 
foram ocorrendo naquele território 
ao longo dos anos: movimento 
de águas, terras e sobretudo de 
pessoas.
Este ano propomos que cada uma 
destas turmas realize algumas 
sessões de trabalho durante as 
quais serão abordadas áreas 
performativas específicas, que 
integrarão depois o espetáculo 
“Mo(vi)mentos”. Mo(vi)mentos é 
uma peça musical construída sobre 
uma narrativa que se constrói, por 
sua vez, sobre um território — as 
Gafanhas — que não se deixa 
capturar num quadro estático.
Juntando músicos e não músicos, a 
peça flui por entre representações 
dos movimentos de água, terra e 
gente que constituem o espírito do 
lugar.

 4.º ano da EB1 da Gafanha do Carmo, 
4.º ano da EB1 da Gafanha da Encarnação 
Centro; 4.º ano CE Santa Maria Manuela

  Casa da Cultura de Ílhavo/Fábrica das 
Ideias da Gafanha da Nazaré

FORMAÇÃO

TEATRO + PALCO

O projeto de formação de teatro 
para jovens + Palco retoma a sua 
atividade em outubro. Estão abertas 
as inscrições para jovens dos 13 aos 
18 anos que queiram desenvolver 
competências na área do teatro.

 Jovens dos 13 aos 22 anos

 Sextas-feiras das 19h00 às 20h30 (de 
setembro de 2019 a junho 2020)

  Casa da Cultura de Ílhavo/Fábrica das 
Ideias da Gafanha da Nazaré



T 234 363 980
www.cm-ilhavo.pt
ded.educacao@cm-ilhavo.pt

ESCOLA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA
(EMER)



MINI PROVA 
DE ORIENTAÇÃO 
RODOVIÁRIA 

Esta atividade, dirigida ao pré-
escolar, aborda a temática da 
Segurança Rodoviária de uma forma 
divertida e animada. Esta “Mini 
Prova” testa os conhecimentos 
e a destreza dos mais pequenos 
através da dinamização de um 
conjunto de desafios aliciantes e 
criativos.

 Pré-escolar

 Ao longo do ano letivo 

 60 minutos

HORA DO CONTO 
RODOVIÁRIO

Esta iniciativa, dirigida ao 
pré-escolar, procura sensibilizar 
os mais pequenos para a temática 
da Segurança Rodoviária através 
da narratividade de um conto. 
Assim sendo, a EMER dedica estas 
sessões à promoção da leitura e 
à valorização da expressividade 
corporal e dramática com crianças 
de tão tenra idade. Associada a esta 
atividade, encontra-se também 
a realização de um atelier de 
expressão plástica.

 Pré-escolar

 Ao longo do ano letivo

 60 minutos



ESMERA-TE

O “Esmera-te” é o desafio estrutural 
a toda a dinâmica EMER, abordando 
as principais questões no âmbito 
da Prevenção Rodoviária. Esta é 
uma atividade que se desenvolve 
diariamente, dirigida exclusivamente 
a grupos e que se encontra 
organizada em dois momentos 
distintos: primeiramente o grupo 
tem um esclarecimento teórico na 
sala de formação, devendo, num 
segundo momento, colocar em 
prática os ensinamentos na pista 
exterior através da utilização dos 
carros a pedais ou das bicicletas 
que são disponibilizados. 

O Esmera-te é preparado e 
dinamizado tendo em conta a 
especificidade etária do grupo 
visitante, tendo para oferecer as 
sessões temáticas: “Como peão, sou 
campeão!”, “De pista em pista … sou 
ciclista” e “O passageiro é um bom 
companheiro”. 
No fim da sessão, as crianças 
são convidadas a participar numa 
sessão na “EMER em Família”. Nesta 
sessão, as crianças acompanhadas 
pela família, são convidadas a 
realizar um percurso para testar 
os conhecimentos aprendidos 
anteriormente. Se o resultado for 
positivo, a criança recebe a carta de 
condução “Amigo da estrada”.

 Pré-escolar
1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário

 Ao longo do ano letivo

 60 minutos



ANIVERSÁRIO 
EMER 

O Aniversário da EMER é uma 
data muito especial para todos 
aqueles que a visitam, sendo já 
uma tradição a comemoração deste 
dia. A EMER foi inaugurada no dia 
18 de março de 2004 e a CMI tem 
procurado, ao longo destes anos, 
proporcionar um programa diferente 
a todos aqueles que a visitam neste 
dia. Em 2020 a EMER celebra o 
16.º aniversário e serão preparadas 
e desenvolvidas iniciativas que 
atribuirão relevo a esta data e aos 
propósitos deste Equipamento 
Educativo Municipal de referência. 

 Pré-escolar e 1.º CEB 

 18 de março de 2020

APRENDER
SOBRE
RODAS 

“Aprender sobre rodas” é uma 
proposta para o 1.º ciclo que aborda 
a temática de aprender a andar 
de bicicleta (medidas do fundo 
cultural, educacional, ambiental 
e legislativo que visam garantir 
uma transformação de mobilidade 
dos portugueses). Nesta iniciativa 
convidam-se as crianças a aprender 
a andar de bicicleta, adquirir 
conhecimentos sobre as regras de 
segurança, os sinais de trânsito, 
os cuidados a ter e os benefícios 
para a saúde e para o ambiente. 
Nesta iniciativa as crianças utilizam 
apenas as bicicletas. 

Esta proposta é efetuada em 3 
fases: as sessões teóricas que são 
realizadas na sala de formação 
da EMER; as sessões práticas na 
ciclovia da mesma Escola; e a 
sessão de comemoração do Dia 
Mundial da Bicicleta (3 de junho). 
Esta comemoração realiza-se 
através de um percurso com 
vários desafios, no parque de 
estacionamento junto da EMER.    

 1.º CEB

 Ao longo do ano letivo 

 60 minutos



DIA MUNDIAL 
DA CORTESIA 
AO VOLANTE 
NA EMER

Com a comemoração do Dia 
Mundial da Cortesia ao Volante 
pretendemos de forma lúdica e 
através da exploração de um robot, 
sensibilizar as nossas crianças para 
a necessidade de uma condução 
segura, de forma a prevenir 
acidentes e de proteger a segurança 
dos peões, dos ciclistas e dos 
automobilistas.

 1.º CEB  

 5 de maio 2020

 60 minutos

ECO-EMER 

Atenta às questões do Ambiente, a 
EMER propõe o desenvolvimento de 
uma sessão em torno das questões 
da reciclagem, nomeadamente 
da separação de resíduos. Neste 
sentido, e após uma sensibilização 
em contexto de sala, dinamizada 
pelo Eng.º Luís Rabaça, sugere-
se uma atividade prática na pista 
exterior da EMER, em que as 
crianças são desafiadas a colocar 
em prática os conhecimentos 
adquiridos, sempre devidamente 
equipados e com os carrinhos de 
pedais e as bicicletas. 

 1.º CEB

 Durante o mês de maio de 2020

 60 minutos



EMER 
EM FAMÍLIA 

A EMER abre as portas à 
comunidade em geral, todos os 4ºs 
sábados do mês, dirigindo a sua 
ação às famílias, grupos/individuais 
diversos, procurando promover 
momentos de partilha e convívio 
entre crianças, jovens e adultos, 
em torno da temática da Segurança 
Rodoviária. 

 Público geral

 4.ºs sábados do mês (de setembro a 
julho / no mês de junho é no dia 6)

DIA EUROPEU 
DA SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA

Sendo a promoção da segurança 
rodoviária o objetivo máximo da 
EMER, a Câmara Municipal promove 
uma ação de sensibilização para a 
educação rodoviária na perspetiva 
das pessoas com deficiência visual.

 Público em geral

 9 de maio de 2020



T 234 329 600
www.cm-ilhavo.pt
cea.se@cm-ilhavo.pt

CENTRO DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
(CEA)
ECOCENTRO MUNICIPAL



“A VISITA 
AO CASTELO... 
DA RECICLAGEM” 

“APRENDER 
A OBSERVAR 
PARA ALÉM 
DO CASTELO...”

A ação “A visita ao Castelo... da 
Reciclagem” comporta sempre 
duas componentes distintas – 
uma teórica e uma vertente mais 
prática, nas quais as crianças 
assumem o papel principal e 
fazem do Ecocentro Municipal o 
seu palco de atuação. Procuramos 
assim desenvolver de forma 
divertida e muito criativa a temática 
dos RESÍDUOS, sendo a maior 
NOVIDADE no ano lectivo 2019/2020 
o desafio à participação no “JOGO 
DOS ECOMOSQUETEIROS”. (um 
jogo da glória sobre a gestão 
dos resíduos, mas onde os 
peões passarão a ser os próprios 
participantes) - atividade a 
dinamizar a partir do 1.º Ciclo).

 Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino 
Secundário

 2.ª a 6.ª feira 
(preferencialmente à 2.º feira)

 60 minutos

Conhecer o “Tomé”, o gaio 
semeador, pode servir de guia a este 
desafio educacional dividido em 
duas partes que se complementam: 
uma vertente teórica (breve aula 
de sensibilização) e uma vertente 
mais prática. Assim, “Aprender a 
observar para além do Castelo...” 
procura desenvolver de forma 
divertida e muito criativa a temática 
da BIODIVERSIDADE associada à 
Preservação do Património Natural e 
Edificado.

 Pré-escolar
1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário

 2.ª a 6.ªfeira (preferencialmente à 2.º feira)

 60 minutos



“NUM CASTELO 
COM VISTA... 
PARA O MAR!”

Despertar para conhecer um 
pouco melhor as nossas Praias e a 
importância para a nossa Terra dos 
Oceanos, tendo no Búzio amigo 
do Ambiente – o Ambúzio – e 
nos seus novos e mais recentes 
amigos Graciosa – a baleia, que 
“por descuido nosso, quase fica 
sem filho”, e Farol – o golfinho, que 
de repente se vê em apuros e que 
irá, imagine-se, necessitar da nossa 
ajuda para o resto da vida – serão 
os fios condutores para esta viagem 
ao imaginário real.

 Pré-escolar
1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário 

 2.ª a 6.ªfeira (preferencialmente à 2.º feira)

 60 minutos



T 234 321 103
www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE ÍLHAVO
(BMI)
PÓLOS DE LEITURA
GAFANHA DA NAZARÉ
GAFANHA DO CARMO



À DESCOBERTA 
DE… 
ANTÓNIO MOTA

Cada escola/turma debruçar-se-á 
sobre uma obra do autor. O método 
e os trabalhos desenvolvidos serão 
articulados de acordo com os 
interesses dos professores, alunos 
e da própria escola. Da leitura de 
uma das obras resultarão criações 
nas diferentes vertentes: plástica 
e literária. Posteriormente, serão 
expostos na Biblioteca Municipal, 
ficando patente a sua exposição 
durante o mês de março para toda 
a comunidade.

 Do Pré-escolar ao Ensino Secundário

 Inauguração da exposição a 10-03-2020

ÍLHAVO A LER +

O Ílhavo a Ler+ é o concurso de 
leitura concelhio, promovido pela 
Rede de Bibliotecas de Ílhavo, 
dedicado a todos os alunos do 
Município. O princípio subjacente 
a este concurso é motivar a 
ler desenvolvendo o prazer da 
leitura em leitores de todas as 
idades. O Ílhavo a Ler+ apura nas 
suas diferentes fases finalistas 
que representarão os respetivos 
Agrupamentos de Escolas na Fase 
Intermunicipal (CIL) e no Concurso 
Nacional de Leitura (CNL).

 1.º ciclo (3.º e 4.º anos) até ao 
Ensino Secundário

 Fase Escola (fim do 1º período e início do 
2º período) e Fase Municipal (15-02-2020)



AÇÕES DE 
SENSIBILIZAÇÃO 
SITE DA REDE DE 
BIBLIOTECAS DE ÍLHAVO E 
UTILIZAÇÃO DO CATÁLOGO 
ON-LINE: LEITURAS, LIVROS 
E MUITO MAIS

Pretende-se que nestas ações 
o aluno aprenda como procurar 
informação no catálogo on-line 
através pesquisas orientadas 
eficientes (Título, Autor, 
Assunto) e saiba identificar o(s) 
documento(s) existente(s) na 
RBI com mais relevância para as 
suas necessidades informativas, 
criando condições de acesso e 
oportunidades de aprendizagem e 
potenciando o uso das Bibliotecas 
da Rede. 

 Ensino Secundário

 Ao longo do ano letivo

 45 minutos

À CONVERSA 
COM...

Proporcionar a visita de grupos à 
Biblioteca Municipal e o contacto 
direto com escritores e ilustradores, 
que falam sobre os seus livros e o seu 
percurso, promovendo e fomentando 
desta forma a leitura por prazer. 

 Comunidade educativa em geral

 setembro de 2019 a maio de 2020



OFICINA DE 
ESCRITA CRIATIVA 
COM JOÃO 
MANUEL RIBEIRO

Serão realizadas em todos os 
Agrupamentos de Escolas oficinas 
de escrita criativa de modo a 
fomentar o prazer dos alunos pela 
escrita e a sua participação no 
Concurso Literário Jovem. 

 2.º e 3.º CEB

 janeiro 2020

 4 dias

SEMANA DA 
LEITURA 
CONCELHIA 

Participação e cooperação nas 
atividades promovidas pelas 
Bibliotecas Escolares. Realização 
de horas do conto e atividades 
de promoção do livro e da 
leitura. Encontro com autores e 
ilustradores, palestras e oficinas de 
ilustração.

 Comunidade educativa em geral, 
professores e alunos das Bibliotecas 
Escolares

 De 9 a 13 de março de 2020

 Toda a semana



VAMOS À BMI: 
CONTOS AO LUAR

Ouvir histórias que refletem a noite 
e o seu meio envolvente permite 
desenvolver o imaginário de forma 
divertida, familiarizar as crianças 
com o livro e, naturalmente, incitá-
las a imaginar, a viajar, a criar e a 
tornar real a fantasia lida.
Acontecer tudo isso em ambiente 
acolhedor e decorado a preceito 
ganha outra dimensão, suscitando 
na criança o fascínio pelo espaço 
da BMI, o interesse pelo livro e 
o gosto pela leitura em voz alta, 
com o intuito de a tornar capaz de 
procurar os livros espontaneamente 
e com satisfação.

 Pré-escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico

 Ao longo do ano letivo (3.ª a 6.ª feira )

 1 hora 30 minutos

A partir de diferentes estímulos e 
em fusão com o Makerspace BMI 
– Juntos Fazemos!, as turmas ou 
grupos de alunos serão incitados 
a criar uma história, manipulando 
tecnologias digitais e valências 
diferenciadas como: impressão 
3D, recicláveis (papéis e plásticos), 
pequena robótica, entre outros. 
Deste modo, os participantes 
poderão experienciar, fazer, criar, 
inovar, através de um dinâmico 
workshop de escrita criativa.

 3.º ciclo do Ensino Básico e Ensino 
Secundário

 Ao longo do ano letivo

 1 hora 30 minutos

WORKSHOPS MAKER
NA ESCRITA

FAZER, CRIAR, 
INOVAR E MUDAR 
“MAKERSPACE BMI - 
JUNTOS FAZEMOS!”



NEWTON 
GOSTAVA DE LER!

O projeto tem como objetivo 
principal criar um programa 
anual de leitura de livros com 
realização de pequenas atividades 
experimentais, na Biblioteca 
Municipal, Biblioteca Escolar ou sala 
de aula. 

 Do Pré-Escolar ao Ensino Secundário

 Ao longo do ano letivo

 45 minutos

VISITA À EXPOSIÇÃO… E 
ATELIÊ ILUSTRAÇÃO

FORA DE CAPAS 

Enquadrado na exposição 
patente, pretende-se dinamizar 
um ateliê onde o grupo é 
convidado a descobrir o autor 
da exposição através de diversas 
técnicas e desafios. Cada aluno, 
individualmente, criará a sua própria 
ilustração… «fora de capas». .

 5.º, 6.º e 7.º anos do Ensino Básico 

 Ao longo do ano letivo

 1 hora 30 minutos



 LEITURAS ORIENTADAS: 

A BIBLIOTECA 
LEVA O PNL ÀS 
ESCOLAS 

As obras para leitura orientada em 
sala de aula, recomendadas pelo 
Plano Nacional de Leitura, serão 
disponibilizadas pela Rede de 
Bibliotecas de Ílhavo nas Escolas 
Básicas e Centros Escolares do 
Município.

 1.º CEB

 Ao longo do ano letivo

BAÚ DE HISTÓRIAS: 

A BIBLIOTECA VAI 
À MINHA ESCOLA 

Este projeto permite e facilita às 
crianças, que frequentam escolas 
sem biblioteca escolar, o contacto 
e a requisição de livros que podem 
ser partilhados em contexto 
escolar e familiar. Em cada entrega 
e recolha dos Baús de Histórias, a 
equipa da BMI realiza uma hora do 
conto a cada turma. 

 Pré-escolar e 1.º ciclo no Município de 
Ílhavo, nas escolas sem Biblioteca Escolar

 Ao longo do ano letivo

 30 minutos



REDE DE 
BIBLIOTECAS 
DE ÍLHAVO… 
BIBLIOTECAS EM REDE

No início do ano letivo será 
selecionado um tema comum 
que será explorado em cada 
agrupamento de escolas num 
momento cultural/formativo. Esse 
momento será reproduzido na 
sessão final na BMI.

 Comunidade educativa em geral

 outubro de 2019 a maio de 2020

A BIBLIOTECA 
MUNICIPAL VAI 
ÀS BIBLIOTECAS 
ESCOLARES

A Biblioteca Municipal realiza 
sessões de Hora do Conto 
nas bibliotecas escolares que 
possibilitam o contacto direto 
entre a criança e o livro, propondo 
desafios criativos, para serem 
executados, em grupo ou 
individualmente, em casa com 
a família, de forma a estimular 
a imaginação, a criatividade, e a 
garantir o envolvimento das famílias.
Os trabalhos serão selecionados e 
expostos na biblioteca nos 1.º e 2.º 
períodos. 

 Pré-escolar e 1.º Ciclo nas Escolas com 
Biblioteca Escolar

 Ao longo do ano letivo

 30 minutos



NA BMI 
COM LIVROS… 
E NÃO SÓ

A Biblioteca Municipal propõe 
atividades divertidas e criativas que 
visam uma ocupação saudável do 
tempo de férias – Natal, Páscoa e 
Verão - com Horas do Conto, Ateliês 
de Expressão, Workshops Maker, 
Sessões de Cinema e muito mais... 
Dirigido a famílias com crianças.

 2.ª e 4.ª feiras no 
Polo de Leitura da Gafanha da Nazaré.
3.ª, 5.ª e 6.ª feiras na Biblioteca Municipal
Sempre às 14h30

VIAGEM À CASA 
DOS LIVROS 

“Certos livros uivam no sossego da 
biblioteca; doutros se desprende 
um fio de música; outros, ainda, 
viajam. Com rumo ou sem rumo. 
E sem passaporte.” (João Pedro 
Mésseder, 2013)
Nesta atividade, os participantes 
ficam a conhecer a Biblioteca 
Municipal: a sua história, o seu 
funcionamento, os espaços de 
acesso livre e restrito, e  a perceber 
a importância da leitura e dos livros 
no dia-a-dia, assim como, a sua 
conservação e preservação.

 Do Pré-escolar ao Ensino Secundário
Público em geral e público Sénior.

 Ao longo do ano letivo (3.ª a 6.ª feira)

 aproximadamente 60 minutos



T 234 092 496
www.cm-ilhavo.pt
cdi@cm-ilhavo.pt
www.centrodedocumentacao.cm-ilhavo.pt/nyron/archive/catalog/

CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÃO 
DE ÍLHAVO
(CDI)



EXPOSIÇÃO 

“DO PALEOLÍTICO 
À ATUALIDADE: 
HERANÇA 
ARQUEOLÓGICA 
NO MUNICÍPIO DE 
ÍLHAVO”

Exposição itinerante que aborda 
transversalmente a arqueologia 
no Município de Ílhavo desde o 
Paleolítico, atravessando a Pré-
história recente, a Época Romana, 
a Idade Média, a Idade Moderna e 
a Idade Contemporânea, exibindo 
alguns artefactos encontrados, 
referentes a cada um destes 
períodos.
Informar e sensibilizar os jovens 
do município para a importância 
do património arqueológico como 
ferramenta para escrever a nossa 
História, são os objetivos desta 
iniciativa. 

 2.º, 3.º ciclos e Secundário

 1~31 out.: Escola Secundária Dr. João 
Carlos Celestino Gomes
31 out.~2 dez.: EB 2/3 José Ferreira Pinto 
Basto
2 dez.~6 jan.: EB 2/3 Gafanha da Encarnação 
6 jan.~3 fev.: Escola Secundária da Gafanha 
da Nazaré 
3 fev.~28 fev.: EB 2/3 da Gafanha da Nazaré 

 45 minutos



SE ESTA RUA 
FOSSE MINHA...

OS ÍLHAVOS 
NA GRANDE 
GUERRA”

Projeto de reconhecimento do 
património toponímico do município 
de Ílhavo, em que os alunos 
recolhem informação sobre as 
ruas da freguesia do agrupamento 
de escolas a que pertencem, e 
concebem uma exposição na 
escola-sede, que será visitada por 
todas as escolas do mesmo.

 outubro de 2019 a junho de 2020

 Durante as aulas de Cidadania e DAC
 – Domínio da autonomia curricular

Há 100 anos o mundo estava em 
guerra: a Grande Guerra. Portugal, 
como país beligerante, impeliu 
Ílhavo para o conflito. Quem 
foram os heróis ilhavenses que 
combateram na Guerra das Guerras, 
o que lhes aconteceu, como é que 
as suas famílias sobreviveram à 
sua ausência, que marcas deixaram 
na sociedade ilhavense, são 
assuntos abordados que devem 
ser conhecidos, mesmo que uma 
centena de anos queira apagar 
essas memórias.

 9.º Ano de Escolaridade

 setembro de 2019 a janeiro de 2020

 60 minutos



O MUNICÍPIO 
DE ÍLHAVO 
NAS INVASÕES 
FRANCESAS

Abordagem dos principais 
momentos das Invasões Francesas, 
com especial destaque para a forma 
como as mesmas foram vivenciadas 
em Ílhavo e pelos Ílhavos.

 11.º Ano do Ensino Secundário

 janeiro e fevereiro de 2020

 60 minutos

QUEM SAI AOS 
SEUS...

Perceber as relações de parentesco, 
estimular o gosto pela história de 
família, construir e consolidar a 
identidade pessoal são alguns dos 
objetivos deste projeto dedicado à 
construção de árvores genealógicas. 
Nesta atividade, as crianças são 
desafiadas a refletir e a construir as 
suas árvores genealógicas, dando-
lhes continuidade em casa, com os 
familiares, estimulando o contacto 
intergeracional.

 1.º ano do CEB.

 setembro de 2019 a janeiro de 2020

 60 minutos



T 234 320 628
www.vistaalegre.com
museu@vistaalegre.com

MUSEU 
VISTA ALEGRE



VISITA GUIADA 
AO MUSEU 
VISTA ALEGRE

VISITA LIVRE 
AO MUSEU 
VISTA ALEGRE 

A visita guiada ao Museu Vista 
Alegre convida a uma viagem pelo 
mundo das artes decorativas e da 
indústria cerâmica. Este programa 
inclui visita à Oficina de Pintura 
Manual da Fábrica e à Capela da 
Nossa Senhora da Penha de França, 
monumento nacional classificado 
de finais do século XVII.

 1.º, 2.º e 3.º CEB, Ensino Secundário, 
Ensino Superior e Universidades Séniores

 2.ª a 6.ª feira (acesso à Oficina de Pintura 
Manual realiza-se nos dias úteis entre as 
10h15 e as 18h45)

 60 minutos

Inscrição: (por cada 10 alunos é facultada 
entrada a 1 professor): 
Grupos entre 10 e 20 alunos: 4,20€/ aluno 
Grupos entre 21 e 30 alunos: 4,05€/ aluno
Grupos iguais ou superiores a 31 alunos: 
3,90€/ aluno
Atividade gratuita para escolas 
do Município de Ílhavo.

Programa que inclui visita guiada à 
Capela da Nª Sª da Penha de França, 
monumento nacional classificado 
de finais do século XVII, e 
introdução na receção do Museu. A 
restante visita ao Museu tem caráter 
livre e inclui entrada na Oficina de 
Pintura Manual da Fábrica.

 1.º, 2.º e 3.º CEB, Ensino Secundário, 
Ensino Superior e Universidades Séniores

 2.ª a 6.ª feira (acesso à Oficina de Pintura 
Manual realiza-se nos dias úteis entre as 
10h15 e as 18h45)

Inscrição: (por cada 10 alunos é facultada 
entrada a 1 professor)
Grupos entre 15 e 20 alunos: 2,70€/ aluno 
Grupos entre 21 e 30 alunos: 2,55€/ aluno
Grupos iguais ou superiores a 31 alunos: 
2,40€/ aluno
Guia áudio: 1,50 €/ aluno
Atividade gratuita para escolas 
do Município de Ílhavo.



O BAIRRO 
OPERÁRIO, 
ONDE EU NASCI

VISTA ALEGRE, 
ARTE DA PINTURA

Embarque numa viagem ao passado 
e venha conhecer histórias do Bairro 
da Vista Alegre, narradas na primeira 
pessoa. Vamos percorrer caminhos, 
relembrar pessoas, (re)conhecer 
espaços por onde o tempo passou 
e descobrir que há sempre novas 
histórias para contar.

 3.º CEB, Ensino Secundário, Ensino 
Superior e Universidades Séniores

 2ª a 6ª feira (mínimo 10 participantes, 
máximo 30) – o programa está dependente 
das condições atmosféricas

 45 minutos

Inscrição: 5,50€/ participante
Atividade gratuita para escolas 
do Município de Ílhavo.

Visita guiada ao Museu Vista Alegre, 
incluindo a Oficina de Pintura 
Manual da Fábrica, e workshop de 
pintura com tintas cerâmicas. Uma 
oportunidade de iniciação na arte 
da decoração cerâmica, aprendendo 
competências básicas da pintura 
a pincel, com acompanhamento 
de pintores especializados da Vista 
Alegre.

 Ensino Secundário, Ensino Superior e 
universidades séniores (mínimo 10 alunos, 
máximo 25)

 2.ª a 6.ª feira (acesso à Oficina de Pintura 
Manual realiza-se nos dias úteis entre as 
10h15 e as 18h45)

 150 minutos

Inscrição: 22,50€/ participante



EU SOU 
CERAMISTA!

SAFARI MÁGICO

Dá asas à imaginação, explorando 
a cor e o desenho através de 
pintura com tintas acrílicas. Inclui 
visita guiada ao Museu Vista Alegre 
e Oficina de Pintura Manual da 
Fábrica.

 Ensino Secundário, Ensino Superior e 
universidades séniores

 2.ª a 6.ª feira, mediante marcação prévia 
(mínimo 10 participantes, máximo 40), 
(acesso à Oficina de Pintura Manual realiza-
se nos dias úteis entre as 10h15 e as 18h45)

 120 minutos

Inscrição: 12,50€/participante 
(cada participante leva a peça pintada por si)

Sabias que a gineta, a cobra d’água 
de colar, o lobo ibérico, o gato bravo 
e a raposa são animais da fauna 
portuguesa em vias de extinção? 
Vamos descobrir quais são e dar-
lhes novas cores, pintando um 
prato em porcelana com tintas 
acrílicas. Visita não guiada ao Museu 
com ficha de exploração e oficina 
de pintura com tintas acrílicas. 

 1.º e 2.º CEB 
(mínimo 10 participantes, máximo 30)

 2.ª a 6.ª feira, 10h15/11h15/14h30/15h30 

 90 minutos

Inscrição: 6,00€/participante 
(cada participante leva a peça pintada por si)



PORCELANA 
COM ESTILO!

PORCELANA PARA 
QUE TE QUERO!

Visita não guiada ao Museu através 
de ficha de exploração que convida 
a olhar para as peças Vista Alegre, 
descobrindo elementos decorativos 
de diferentes épocas históricas. 
Inspirados pela porcelana, os alunos 
são convidados a desenvolver a 
decoração de um prato em chacote.

 3.º CEB 
(mínimo 10 participantes, máximo 30)

 2.ª a 6.ª feira, 10h15 / 14h30 

 90 minutos

Inscrição: Atividade gratuita

Visita guiada ao museu que 
pretende, a partir da observação 
de alguns objetos expostos, 
compreender o que é a porcelana 
e para que serve. Vamos olhar para 
os materiais, procurar tamanhos, 
formas, cores e histórias que a 
porcelana conta. 

 Pré-escolar

 2.ª a 6.ª feira, 10h15/11h15/14h30/15h30, 
mediante marcação prévia (mínimo 10 
participantes e máximo 30)

 30 minutos

Inscrição: 3,50€ / participante
Atividade gratuita para escolas 
do Município de Ílhavo.

OFERTA 

EXCLUSIVA 

Escolas do 

Município



MOLDAR A 
PORCELANA

INSPIRAÇÕES 
VISTA ALEGRE!

Com o que se parece a porcelana? 
Qual a sua cor, cheiro ou som? 
Oleiros por um dia agarramos em 
moldes, tecos e esponjas, para 
aprender mais sobre ela. Visita 
orientada ao Museu e Oficina de 
Modelação de Porcelana.

 1.º e 2.º CEB 
(mínimo 10 participantes, máximo 30)

 2.ª a 6.ª feira, 10h15 / 11h15 / 11h15 / 14h30 
/ 15h30 (mínimo 10 participantes, máximo 30)

 90 minutos

Inscrição: 5,00€/participante 
Atividade gratuita para escolas 
do Município de Ílhavo.

Visita não guiada ao Museu através 
de ficha de exploração que convida 
a olhar para as peças Vista Alegre, 
descobrindo elementos decorativos 
de diferentes épocas históricas. 
Inspirados pela porcelana, os alunos 
são convidados, na Oficina de 
Pintura, a desenvolver a decoração 
de um prato e a adorná-lo com 
tintas acrílicas. 

 3.º CEB 
(mínimo 10 participantes, máximo 30)

 2.ª a 6.ª feira, 10h15 / 14h30 

 90 minutos

Inscrição: 6,00€/participante 
(cada participante leva a peça pintada por si) 



A PORCELANA 
DÁ-TE MÚSICA!

NA DESCOBERTA 
DAS PROFISSÕES 

O desafio é para todos: 
desmistificar a construção e 
execução da música, construindo de 
forma lúdica e informal experiências 
que permitem cultivar o corpo e a 
mente, usando como instrumentos 
as peças da Vista Alegre, que nestes 
workshops ganham vida musical. 
Caracterizados pelo à-vontade e 
a boa disposição, os workshops 
CRASSH são uma possibilidade de 
fazer e compor música em grupo 
através de experiências ao alcance 
de todos.

 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário 
(mínimo 25 participantes, máximo 35).

 2.ª a 6.ª feira, 10h15/ 11h30/ 14h30/ 16h

 60 minutos

Inscrição: 3, 50€/participante

Visita guiada ao museu que 
pretende, a partir da observação de 
alguns objectos expostos, conhecer 
o mundo da porcelana e dos seus 
ofícios. Vamos olhar para o mundo 
fabril através dos materiais, formas, 
cores e histórias que a porcelana 
pode contar. 

 2.º e 3.º CEB

 2.ª a 6.ª feira, 10h15/11h15/14h30/15h30 
(mínimo 10 participantes, máximo 30)

 60 minutos

Inscrição: (por cada 10 alunos é facultada 
entrada a 1 professor): 
Grupos entre 10 e 20 alunos: 4,20€/ aluno 
Grupos entre 21 e 30 alunos: 4,05€/ aluno
Grupos iguais ou superiores a 31 alunos: 
3,90€/ aluno.
Atividade gratuita para escolas 
do Município de Ílhavo.



EXPEDIÇÃO 
HISTÓRICA NA 
VISTA ALEGRE 

O início do século XIX, em Portugal, 
foi um período dinâmico marcado 
pela Revolução Liberal e pela 
Revolução Industrial. Vamos recuar 
até 1824, ano de fundação da 
Fábrica da Vista Alegre, e perceber 
a sua importância no contexto da 
época. 
Visita não guiada ao Museu com 
ficha de exploração e oficina de 
pintura com tintas acrílicas. 

 3.º CEB (8º ano)

 2.ª a 6.ª feira (mínimo 10 participantes, 
máximo 30)

 120 minutos

Inscrição: 6,00€/participante (cada 
participante leva a peça pintada por si)

FÉRIAS NO MUSEU

VISTA ALEGRE, 
NATURALMENTE  

A Vista Alegre é um espaço 
de descoberta com histórias 
inesgotáveis. Há muito mais para ver 
do que aquilo que a vista alcança! 
Sabias que é da terra que vêm 
as matérias-primas para produzir 
a porcelana? E que a natureza 
é a grande fonte de inspiração 
artística? E o que será a “Phytolacca 
dioica L”? Para comemorar, com 
a pompa e circunstância devidas, 
propomo-nos a criar e decorar uma 
peça em porcelana Vista Alegre, 
naturalmente… 

 entre os 7 e os 12 anos de idade (mínimo 
5 participantes, máximo 20)

 Férias escolares - Natal, Páscoa e verão 
(julho)

 Entre as 10h e as 17h30

Inscrição: Previamente até três dias úteis



FÉRIAS NO MUSEU

OFICINAS 
– FEITO POR SI  

Oportunidade de pôr a mão na 
massa e experimentar a pintura de 
peças em porcelana, com tintas 
acrílicas ou cerâmicas, assim como 
a modelação de pasta de porcelana. 
No final, o participante levará as 
peças feitas por si. 

 Famílias, público em geral.

 10:30 | 11:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 

 45 minutos

Inscrição: Previamente até três dias úteis
Preço oficina de pintura: a partir de 9€/
peça (tintas acrílicas) ou 12€/peça (tintas 
cerâmicas). 
Preço oficina de olaria: 6€/pessoa. Bilhete 
família: 13€ (1 adulto e até 2 crianças com 
idade inferior a 18 anos; 2,50€/familiar 
adicional). 



ESTALEIRO
ESTAÇÃO CIENTÍFICA DE ÍLHAVO

T 234 329 633
www.cm-ilhavo.pt
estaleiro@cm-ilhavo.pt



MENTES 
CRIATIVAS

Com recurso a robôs faz-se uma 
iniciação à programação de forma 
simples e divertida, explorando 
conceitos básicos direcionais e 
ainda a lateralidade. Vem conhecer 
o amigo DOC e ajuda-o nas suas 
missões!
Palavras-chave: Pensamento 
computacional, lateralidade.

 Pré-escolar

 Ao longo do ano letivo

 60 minutos

CIÊNCIA NA 
PONTA DOS 
DEDOS

Animar um boneco, fazer um jogo 
e contar uma história, são alguns 
dos desafios que temos para te 
propor. Aparece e perceberás 
que programar em blocos é mais 
simples do que imaginas. Só 
precisas de uma pitada de atenção 
e muita criatividade!
Palavras-chave: Pensamento 
computacional, lógica, matemática.

 Pré-escolar

 Ao longo do ano letivo

 60 minutos



FRUTA ELÉTRICA

Consegues fazer uma bateria de 
maçã? Será que a fruta dá som? 
Vem descobrir que mais segredos 
temos para desvendar.
Palavras-chave: Bons e maus 
condutores eléctricos.

 Pré-escolar

 Ao longo do ano letivo

 60 minutos

O PAP’ALGAS

O pão é um alimento bastante 
conhecido e, decerto, dos alimentos 
mais ricos. Existem vários tipos de 
pão. Será que já ouviste falar do pão 
com algas? Sabias que podemos 
usar as algas da nossa região para 
diversos fins? Um deles é cozinhar. 
Vamos experimentar.
Palavras-chave: Natureza, plantas 
comestíveis.

 Pré-escolar

 Ao longo do ano letivo

 40 minutos



QUEIJO VERDE

Sabias que és capaz de fazer 
queijo? Sim, queijo fresco! É fácil, 
é óptimo, é saudável e podemos 
incluir nos nossos lanches. Os 
nutrientes do queijo fresco são 
absorvidos mais facilmente do 
que o leite, devido ao processo 
de fermentação. Sabes o que é a 
fermentação? E a solidificação? 
Vamos descobrir…
Palavras-chave: Fermentação e 
solidificação.

 Pré-escolar

 Ao longo do ano letivo

 60 minutos

CHOCOLATE 
AO SAL

O chocolate é um alimento muito 
antigo. Conhecemos o chocolate 
como sendo doce mas, na verdade, 
hoje em dia existe uma diversidade 
infinita de chocolates. Cores, formas 
e sabores diferentes. Contrastar o 
sabor do doce com o salgado já é 
comum mas, vamos experimentar 
com salicórnia? 
Palavras-chave: Estados físicos, 
salicórnia.

 Pré-escolar

 Ao longo do ano letivo

 60 minutos



METAIS E OUTROS 
QUE TAIS 

Será que todos os materiais são 
atraídos pelo íman? Será que os 
marinheiros utilizavam ímanes para 
os ajudar a navegar? Vem fazer 
novas descobertas!
Palavras-chave: Íman, magnetismo.

 3.º ano

 De fevereiro a maio

 60 minutos

1, 2, 3, PROGRAMA 
OUTRA VEZ

Constrói o teu próprio robô e 
aprende a programá-lo, podes 
ainda refazer o robô como achares 
melhor.
Palavras-chave: Programação em 
blocos, matemática, engenharia

 3.º ano

 De fevereiro a maio

 60 minutos



LUZES, 
ESPELHOS…AÇÃO!   

Qual será o efeito da luz em 
diferentes tipos objetos? Será que 
consegues fazer um labirinto de 
luz? Vem testar! 
Palavras-chave: Reflexão, refração, 
espelhos, sombras.

 3.º ano

 De fevereiro a maio

 60 minutos

O SAL DA 
NOSSA TERRA

De cor verde e com folhas em 
forma de escama, a salicórnia tem 
inúmeros benefícios para a saúde, 
principalmente, como substituição 
do sal. Vamos transformar salicórnia 
em pó?
Palavras-chave: Plantas, saúde e 
nutrição.

 3.º ano

 De fevereiro a maio



BIODIESEL, 
QUE TAL?

Através da reutilização de óleos 
alimentares vamos descobrir 
novas formas de fazermos o seu 
aproveitamento, pensando na 
preservação do meio ambiente.
Duração: 60 min
Palavras-chave: Ambiente, ecologia, 
biodiesel.

 5.º ano

 De fevereiro a maio

ALGAS INVISÍVEIS

Quando pensamos em 
biodiversidade aquática na nossa 
zona, imediatamente pensamos 
em peixes, moluscos, e algas bem 
grandes. Mas sabias que existem 
algas que não conseguimos ver 
a olho nu? Vamos descobrir a 
diversidade de microalgas que 
habitam na nossa Ria!
Palavras-chave: Microscopia, micro 
algas, fitoplâncton.

 5.º ano

 De fevereiro a maio

 60 minutos



A LUZ QUE CURVA   

A luz estimula os nossos olhos e o 
nosso cérebro cria imagens claras 
e coloridas do que nos rodeia. Há 
materiais que deixam passar a luz 
e conseguimos ver através deles. 
Mas será que todos os materiais 
deixam passar a luz? A água é um 
deles. Vamos ver que a água tem a 
capacidade de reflectir a luz e fazer 
com que ela própria pareça água 
colorida.
Palavras-chave: Água, luz e reflexão.

 5.º ano

 De fevereiro a maio

 60 minutos

ESFERA 
EXPLOSIVA

Agar-agar? Alginato? De que 
estaremos a falar? Vem e descobre 
como podes adoçar o paladar com 
ciência a acompanhar.
Palavras-chave: Esferificação, 
Gastronomia Molecular.

 5.º ano

 De fevereiro a maio

 60 minutos



A MÁQUINA 
SOMOS NÓS

A arte de marinheiro consiste em 
saber aparelhar (e emparelhar) um 
navio a preceito. No tempo das 
navegações à vela saber esta arte 
equivalia à instrução profissional. 
Os nós são usados quando se 
pretende unir um cabo a outro, 
ligar as pontas dos cabos ou fixar 
o cabo a qualquer objeto. Será que 
consegues manobrar este desafio? 
Vem juntar pontas soltas!
Palavras-chave: Cabos, Nós, Arte de 
marinheiro.

 6.º ano

 De fevereiro a maio

 60 minutos

CIRCUITOS 
ELETRIZANTES 

Como acender lâmpadas? E ligar 
um interruptor? Constrói os teus 
próprios circuitos e desvenda os 
desafios que temos para ti.
Palavras-chave: Circuitos elétricos

 6.º ano

 De fevereiro a maio

 60 minutos



CONSTRÓI 
O TEU OPTIMIST 

Sabes o que é uma maquete? 
Uma maquete é uma forma de 
representação tridimensional. Vem 
construir a maquete de um veleiro 
e aprende sobre as tradições da 
nossa Ria.
Palavras-chave: Maquete, escala, 
modelação

 2.º e 3.º CEB e Secundário

 Ao longo do ano

 60 minutos

ALERTA, 
CONTAMINAÇÃO 
NA PRAIA!

Como podemos remover e eliminar 
resíduos perigosos das nossas 
praias, com o menor impacto 
possível no ambiente, mantendo-
nos dentro de um orçamento 
limitado? Vamos experimentar e 
descobrir?
Palavras-chave: Contaminação, 
resíduos perigosos.

 6.º ano

 De fevereiro a maio

 60 minutos



ORIGAMIS 
DINÂMICOS 

O papel pode ganhar vida! Apenas 
com dobras, podes criar diferentes 
figuras… borboletas, helicópteros e 
até aviões. Vem e dá-lhes vida!
Palavras-chave: Modelação de 
papel, Geometria, arte

 2.º e 3.º CEB

 Ao longo do ano

 60 minutos

GELADO 
INSTANTÂNEO 

Quem não gosta de gelado?! Seria 
possível fazer um gelado através da 
agitação? Usa a tua energia e vem 
descobrir esta ciência!
Palavras-chave: Redução de 
temperatura, solidificação, agitação

 Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB e 
Secundário

 Ao longo do ano

 60 minutos



CERÂMICA DA 
NOSSA TERRA  

Pratos, taças, travessas…a cerâmica 
está sempre presente no nosso 
quotidiano. Aprende o seu processo 
de produção e vem conhecer a 
família das cerâmicas.
Palavras-chave: Cerâmica, ofício, 
tecnologia

 2.º e 3.º CEB

 Ao longo do ano

 60 minutos

 BIOPLÁSTICO

O plástico é um dos maiores 
causadores de poluição no mundo. 
Mas podemos criar alternativas 
biodegradáveis e sustentáveis: os 
bioplásticos. Vem aprender tudo 
sobre estes!
Palavras-chave: amido, bioplástico, 
sustentabilidade.

 2.º e 3.º CEB e Secundário

 Ao longo do ano

 60 minutos


