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Para o mês de maio o SEMI preparou uma Oferta Educativa repleta de surpresas e muito divertimento, 
contando desde já com a sua participação nas várias atividades, projetos e programas que temos 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 integrado no Plano Municipal de Intervenção Educativa (PMIE).

Há Mar e Mar, há ir e voltar! 
– Atividário do livro “Mar”, 
de André Letria
Dirigido às famílias (Público Geral) 
limitado a 30 pessoas
18 maio (sábado) - sessões às 10h30 e às 16h00 
ATIVIDADE GRATUITA

Visita Especial: 
“Mergulhador por um dia”
Dirigido ao Público Geral (limitado a 50 pessoas)
26 maio | 16 junho (domingo) - sessão às 15h00
Consultar Regulamento do Espaço Municipal e respetiva 
tabela de preços, disponíveis on-line.

Visitas Temáticas e Atividades variadas
Dirigido a Todos os Ciclos de Ensino (adaptado)
De 3.ª a 6.ª feira – 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).

Visitas Integrais ao 
Museu Marítimo de Ilhavo 
(incluindo o novo Aquário de 
Bacalhaus) 
e ao Navio Museu Santo André
Dirigido a Todos os Ciclos de Ensino (adaptado)
De 3.ª a 6.ª feira – sessões de 60 minutos
Consultar Regulamento do Espaço Municipal e respetiva 
tabela de preços, disponíveis on-line.
(Atividade gratuita para as Escolas do Município).

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

escola municipal de educação rodoviária

centro educação ambiental

biblioteca municipal de ílhavo

“Trinta por uma Linha” 
– Exposição de Originais de Ilustração
Dirigido a todos os Ciclos de Ensino (adaptado) 
e Público Geral
De 2 maio a 29 junho 
(visitas com a duração de 60 minutos).
ATIVIDADE GRATUITA

“A Origem das Espécies Reinventada” 
– Ateliê com a ilustradora Anabela Dias
Dirigido ao Público Geral
11 maio (sábado)
ATIVIDADE SUJEITA A PAGAMENTO

“Vamos à BMI: 
Histórias com números dentro”
Dirigido ao pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino 
Básico (adaptado)
3.ª a 6.ª feira - sessões de 90 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

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

1+1=2 Os Livros e os Jovens: 
Uma relação de Amizade
Dirigido às turmas do 7.º ano de escolaridade
3.ª a 6.ª feira – sessões de 90 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

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

“Uma visita ao Castelo... 
da Reciclagem”
Dirigido a todos os Ciclos de Ensino (adaptado)
2.ª feira - sessões de 60 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

“Na visita ao Castelo: 
Menos Litros e Mais água”
Dirigido a todos os Ciclos de Ensino (adaptado)
2.ª feira - sessões de 60 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

“Uma ideia brilhante: no Castelo 
a brincar com Energia”
Dirigido a todos os Ciclos de Ensino (adaptado)
2.ª feira - sessões de 60 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

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

EsMERa-te
Dirigido a todos os Ciclos de Ensino (adaptado)
De 2.ª a 6.ª feira – sessões de 90 minutos.
ATIVIDADE GRATUITA

“EMER em Família”
Dirigido ao Público em Geral (Famílias) 
25 maio | 22 junho (sábados)
9h00 às 12h30 e 13h30 às 17h00
ATIVIDADE GRATUITA

Pack “Viagem à EMER”
(No âmbito do Protocolo de Cooperação com o 
Grupo Comercial TRANSDEV)
Dirigido a todos os Ciclos de Ensino (adaptado) 
– 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)

“Clube da Estrada” – Comemoração  
do Dia Mundial do Trânsito
(Atividade desenvolvida com a colaboração da 
GNR e dos BVI)
Dirigido ao 1.º Ciclo do Ensino Básico 
(privilégio do 3.º Ano)
13 maio (2.ª feira) - sessões das 9h45 às 11h15 e 
das 13h45 às 15h15
ATIVIDADE GRATUITA

“Entre Vizinhos” – Comemoração 
do Dia Europeu dos Vizinhos
Dirigido ao 1.º Ciclo do Ensino Básico 
28 maio (3.ª feira) - sessões das 9h45 às 11h15 e 
das 13h45 às 15h15
ATIVIDADE GRATUITA

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

Visita/Jogo 
“Tesouros Dentro de Portas”
Dirigido ao Pré-escolar
De 3.ª a 6.ª feira - às 10h00 e 14h00 
(sessões de 50 minutos)
Entrada: 1 Euro 
(Atividade gratuita para as Escolas do Município)
Consultar Regulamento do Espaço Municipal disponível on-line.

“Animal Mistery 
– Small Detectives at CCI”
(Em articulação com as Atividades de 
Enriquecimento Curricular)
Dirigido ao Pré-escolar
De 3.ª a 6.ª feira - às 10h00 e 14h00 
(sesssões de 50 minutos)
Entrada: 1 Euro 
(Atividade gratuita para as Escolas do Município)

Visita/Jogo ao CCI 
“Descobrir os cantos à casa”
Dirigido ao 1.º Ciclo do Ensino Básico
De 3.ª a 6.ª feira - às 10h00 e 14h00 
(sessões de 60 minutos)
Entrada: 1 Euro 
(Atividade gratuita para as Escolas do Município)
Consultar Regulamento do Espaço Municipal disponível on-line.

Visita/Atelier “Máscaras”
Dirigido ao 1.º Ciclo do Ensino Básico
De 3.ª a 6.ª feira - às 10h00 e 14h00 
(sessões de 90 minutos)
Entrada: 1 Euro 
(Atividade gratuita para as Escolas do Município)
Consultar Regulamento do Espaço Municipal disponível on-line.

“Benilde Bzzzoira 
– teatro de marionetas”
(atividade desenvolvida no Centro Cultural da 
Gafanha da Nazaré)
Dirigido às Famílias (crianças dos 3 aos 6 anos)
4 maio (sábado) – às 16h00 
(sessão de 40 minutos)
Entrada: 3,5 Euros (crianças) e 5 Euros (adultos)
Consultar Regulamento do Espaço Municipal disponível on-line.

Visita/Jogo “Improvisar”
Dirigido ao 2.º Ciclo do Ensino Básico
De 3.ª a 6.ª feira - às 10h00 e 14h00 
(sessões de 50 minutos)
Entrada: 1 Euro 
(Atividade gratuita para as Escolas do Município)
Consultar Regulamento do Espaço Municipal disponível on-line.

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

Criar, Construir, Imaginarcentro cultural da gafanha da na
zaré
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“O Foral Manuelino de Ilhavo, 
letra a letra”
Dirigido ao 3º Ciclo do Ensino Básico e 
Ensino Secundário
4.ª feiras – das 10h00 às 11h00 
(sessões de 60 minutos)
ATIVIDADE GRATUITA

“Curiosidades sobre a minha terra”
Dirigido ao 2.º/3.º Ciclos do Ensino Básico e 
Ensino Secundário
4.ª feiras - Das 10h00 às 11h00 
(sessões de 60 minutos)
ATIVIDADE GRATUITA

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

navio museu santo andré

museu marítimo de ílhavo


