
Com a chegada da primavera, o SEMI apresenta em março uma oferta educativa repleta de 
propostas atrativas e interessantes, esperando poder contar desde já com a sua participação nas 
várias atividades, projetos e programas que tem para si. 

A participação nas atividades promovidas pelo SEMI requer uma marcação prévia que deverá 
ser efetuada para o e-mail semi@cm-ilhavo.pt, ou diretamente para o Espaço Municipal que 
deseja visitar, através do preenchimento e envio da Ficha de Marcação de Visita (disponível em         
www.cm-ilhavo.pt).
Relembramos que para o público escolar do Município, a Câmara Municipal de Ílhavo disponibiliza 
transporte gratuito para a participação nas ações promovidas pelo SEMI, sendo a sua afetação 
realizada de acordo com o Quadro Referência SEMI, aprovado pelo Conselho Municipal de 
Educação e devidamente concertado com a política educativa municipal vigente.

Visitas Temáticas e Atividades variadas
Dirigido a Todos os Ciclos de Ensino (adaptado)
De 3ª a 6ªfeira – sessões de 60 e/ou 90 minutos
Consultar Regulamento do Espaço Municipal e 
respetiva tabela de preços, disponíveis on-line 
(Atividade gratuita para as Escolas do Município).

A Pesca do Bacalhau: 
dos objetos nascem histórias
Dirigido e adaptado a todos os Ciclos de Ensino
De 3ª a 6ª feira (sessões de 90 minutos)
Consultar Regulamento do Espaço Municipal e 
respetiva tabela de preços, disponíveis on-line 
(Inscrições através de 234329990 
ou museuilhavo@cm-ilhavo.pt).
 
Visita Jogo - Ismael e o Bacalhau Gigante
Dirigido às famílias
12 de março (Dia do Museu), às 15h00
Limitado a 15 participantes 
Consultar Regulamento do Espaço Municipal e 
respetiva tabela de preços, disponíveis on-line.

Férias da Páscoa no Museu! – Um pé na ria, 
outro no mar, o Museu Marítimo vamos visitar
Dirigido a crianças com idades 
entre os 5 e os 12 anos
22 a 24 de março, das 14h00 às 17h00 (sessão de 3 
horas) – Oficinas da Ria
30 de Março a 1 de Abril, das 14h00 às 17h00 
(sessão de 3 horas) – Oficinas do Mar
Entrada: €5 (1 dia) e €12 (3 dias)
Consultar Regulamento do Espaço Municipal 
disponível on-line.

Conheça toda a oferta do serviço educativo do MMI 
em www.museumarítimo.cm-ilhavo.pt

MMI/NMSA Museu Marítimo de Ílhavo/Navio Museu Santo André 

Visita/Jogo “Viagem ao lugar da imaginação” 
(CCI)
Dirigido ao Pré-escolar
De 3.ª a 6.ª feira – Às 10h00 e 14h00 
(sessões de 90 minutos)
Entrada: €1 
(Atividade gratuita para as Escolas do Município).
Consultar Regulamento do Espaço Municipal 
disponível on-line.

Espetáculo de marionetas 
“O Circo das Marionetas” (CCGN)
Dirigido ao Pré-escolar
4 de março, às 10h00 (sessão de 40 minutos)
Entrada: €2 
(Atividade gratuita para as Escolas do Município).
Consultar Regulamento do Espaço Municipal, e 
respetiva tabela de preços, disponíveis on-line.

Visita ao CCI “Onde as artes acontecem” (CCI)
Dirigido ao 1.ºCEB
De 3.ª a 5.ª feira – Às 10h00 e às 14h00 
(sessões de 60 minutos)
Entrada: €1 
(Atividade gratuita para as Escolas do Município).
Consultar Regulamento do Espaço Municipal 
disponível on-line.

Visita/atelier na 
III Mostra de Robertos e Marionetas (CCGN)
Dirigido e adaptado a todos os Ciclos de Ensino
De 3.ª a 6.ª feira – até 2 de abril (sessões de 90 
minutos)
Entrada: €1 (Atividade gratuita para as Escolas do 
Município).
Consultar Regulamento do Espaço Municipal 
disponível on-line.

Visita/atelier na Exposição de João Garcia 
Miguel (CCI)
Dirigido e adaptado a todos os Ciclos de Ensino
De 3.ª a 6.ª feira (sessões de 90 minutos)
Entrada: €1 (Atividade gratuita para as Escolas do 
Município).
Consultar Regulamento do Espaço Municipal 
disponível on-line.

Atelier de Teatro de Sombras Japonesas (CCGN)
Com o formador Beniko Tanaka (Japão)
Dirigido a maiores de 12 anos (limitado a 20 
participantes)
3 e 4 de março, das 19h00 às 22h00 e 5 de março, 
das 10h00 às 13h00 (duração total de 9horas)
Entrada: 10€.
Consultar Regulamento do Espaço Municipal 
disponível on-line.

Espetáculo de marionetas The Duckling, 
Three’Co (Kiev- Ucrânia) (CCGN)
Dirigido a crianças maiores de 6 anos
5 de março, às 16h00
Consultar Regulamento do Espaço Municipal, e 
respetiva tabela de preços, disponíveis on-line.

Conheça toda a oferta do serviço educativo do CCI 
em www.centrocultural.cm-ilhavo.pt 

CCI/CCGN Centro Cultural de Ílhavo/Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

“Esmera-te” 
Dirigido e adaptado a todos os Ciclos de Ensino
De 2.ª a 6.ª feira – sessões de 90 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

Pack “Viagem à EMER”
(No âmbito do Protocolo de Cooperação com o 
Grupo Comercial TRANSDEV)
Dirigido e adaptado a todos os Ciclos de Ensino – 
Estabelecimento de Ensino dos Distritos de Aveiro, 
Coimbra e Viseu
De 2.ª a 5.ª feira – sessões de 90 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA (valor do transporte em 
função do Protocolo)

“Hora do Conto Rodoviário” 
Dirigido ao Pré-escolar
De 2.ª a 6.ª feira – sessões de 90 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

“EMER no Feminino” 
Dirigido ao 9.ºAno - 3.ºCEB
8 de março - sessões de 90 minutos
ATIVIDADE GRATUITA

“Aniversário EMER”  
Dirigido e adaptado a todos os Ciclos de Ensino
18 de março – sessões de 90 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

Conheça toda a oferta do serviço educativo da 
EMER em www.cm-ilhavo.pt

EMER Escola Municipal de Educação Rodoviária

“Uma visita ao Castelo... da Reciclagem”
Área temática: Resíduos
Dirigido e adaptado a todos os Ciclos de Ensino
2.ª feira – sessões de 60 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

“Num Castelo com vista… para o MAR!”
Áreas temáticas: Mar, Biodiversidade e Resíduos
Dirigido e adaptado a todos os Ciclos de Ensino
2.ª feira – sessões de 60 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

“Aprender a observar para além do Castelo…”
Área temática: Biodiversidade
Dirigido e adaptado a todos os Ciclos de Ensino
2.ª feira – sessões de 60 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

Conheça toda a oferta do serviço educativo do CEA 
em www.cm-ilhavo.pt

CEA Centro de Educação Ambiental

À conversa com… 
João Pedro Mésseder e Ana Biscaia
Dirigida e adaptado a todos os ciclos de ensino 
e Público geral
11 de março
ATIVIDADE GRATUITA

“Poemas do Conta-gotas” 
– Exposição de do livro
Dirigido e adaptado a todos os ciclos de ensino e 
Público geral (inclui público sénior)
Durante o mês de março
3ª a 6ª feira – sessões de 60 minutos (visita guiada)
ATIVIDADE GRATUITA

“À descoberta de… João Pedro Mésseder
Exposição dos trabalhos realizados pelos alunos 
do Município
Dirigido e adaptado a todos os ciclos de ensino e 
Público geral (inclui público sénior)
De 10 de março a  2 de abril
3ª a 6ª feira – sessões de 60 minutos (visita guiada)
ATIVIDADE GRATUITA
 

“Vamos à BMI: Contos de Grimm”
Dirigido e adaptado ao pré-escolar e 1.º CEB 
3.ª a 6.ª feira – sessões de 90 minutos
ATIVIDADE GRATUITA

Oficina de Escrita Criativa: 1+1=2 Os Livros 
e os Jovens: Uma relação de amizade
Dirigido ao 2.º e 3.ºCEB
3.ª a 6.ª feira – sessões de 90 minutos
ATIVIDADE GRATUITA

Viagem à Casa dos Livros
Dirigido e adaptado a todos os Ciclos de Ensino e 
Público Geral (inclui público sénior)
3.ª a 6.ª feira – sessões de 60 minutos
ATIVIDADE GRATUITA

Newton gostava de Ler!
Dirigido e adaptado ao 1.º/2.º/3.º CEB e Secundário 
e Público Geral (Oferta exclusiva para Escolas do 
Município)
3.ª a 6.ª feira
ATIVIDADE GRATUITA

Conheça toda a oferta do serviço educativo da BMI 
em www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt

BMI Biblioteca Municipal de Ílhavo e Pólos de Leitura 

“Ílhavo, Terra Milenar”
Dirigido ao 1.º e 3.ºCEB, Ensino Secundário 
e Público Sénior 
2ª a 6ª feira – sessões de 60 minutos
CIEMar Ílhavo
ATIVIDADE GRATUITA

“Construir genealogias, conhecer gerações”
Dirigido ao pré-escolar, 1.º e 3.ºCEB, 
Ensino Secundário e Público Sénior
2ª a 6ª feira – sessões de 60 minutos
CIEMar Ílhavo
ATIVIDADE GRATUITA

“Uma aventura no CDI”
Dirigido ao pré-escolar, 1.º e 3.ºCEB, Ensino 
Secundário e Público Sénior
2ª a 6ª feira – sessões de 60 minutos
CIEMar Ílhavo
ATIVIDADE GRATUITA

“O coelhinho da Páscoa”
Dirigido ao pré-escolar
21 de março, às 14:30 – sessão de 60 minutos
Museu Marítimo de Ílhavo
ATIVIDADE GRATUITA

Conheça toda a oferta do serviço educativo do CDI 
em www.cm-ilhavo.pt
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