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O Município de Ílhavo tem-se 
destacado pela apresentação de uma 
estratégia única e diferenciada no 
que se refere à oferta educativa não 
formal. 

Considerando o êxito do Serviço 
Educativo Municipal de Ílhavo [SEMI] 
junto da comunidade educativa, 
é imprescindível dar continuidade 
a uma aposta estruturada de um 
programa conjunto, articulado e 
ambicioso, possível de corresponder 
às expetativas do público-alvo.

Para o ano letivo 2020/2021, com a 10.ª 
edição, o SEMI apresenta uma oferta 
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, nomeadamente: 
- Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) e o 
polo Navio Museu Santo André (NMSA);
- 23 Milhas;
- Escola Municipal de Educação 
Rodoviária (EMER); 
- Centro de Educação Ambiental 
(CEA);
- Biblioteca Municipal de Ílhavo (BMI);
- Centro de Documentação de Ílhavo 
(CDI);
- Museu Vista Alegre (MVA);
- Estaleiro – Estação Científica de 
Ílhavo.

Para promover a participação da 
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 do Pré-escolar ao Ensino 
Secundário, seguindo um quadro de 
referência de espaço por ano escolar. 

A afetação do transporte respeita um 
plano de distribuição, devidamente 
estruturado, com o objetivo 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.

Quadro de referência de cedência 
de transporte SEMI – 2020/2021

OUT-JAN FEV-JUN

1.º Ano CDI CEA

2.º Ano BMI EMER

3.º Ano 23 Milhas Estaleiro - ECI

4.º Ano MMI NMSA

5.º Ano Estaleiro - ECI CEA

6.º Ano 23 Milhas Estaleiro - ECI

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

Em consonância com as normas e 

orientações definidas pela Direção 

Geral de Saúde, face à COVID-19, 

todos os espaços municipais 

apresentam um plano de contingência 

a ser cumprido por funcionários 

e utilizadores dos serviços. Estes 

equipamentos garantem todas as 

regras de higiene e de acesso para que 

todos desfrutem dos serviços e das 

atividades em segurança.



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”

DÓRI 2.0

Nesta visita à Sala da Faina Maior, 
dá-se início a uma viagem pela 
pesca do bacalhau à linha. Rumo 
aos mares gelados da Terra Nova 
e Gronelândia, partilham-se 
memórias e aborda-se a experiência 
do que seria apanhar bacalhau 
com linhas e anzóis em dóris – 
pequenos barcos de madeira de um 
só homem. Depois, no Aquário dos 
Bacalhaus, é dada a oportunidade 
de conhecer o protagonista 
desta aventura e todas as suas 
características: o Bacalhau do 
Atlântico – gadus morhua.

*Visita disponível em formato virtual

 Pré-escolar
1.º, 2.º, 3.º CEB e Secundário
Limite: até 2 grupos divididos 
em 15 elementos

 De 3.ª a 6.ª feira, às 10h00.

 60 minutos

(oferta exclusiva para o 4.º ano do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico das Escolas 
do Município)
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 
torná-lo real a partir da impressão 
3D (articulação com o Estaleiro – 
Estação Científica de Ílhavo).

 4.º ano do 1.º CEB
Limite: até 2 grupos divididos 
em 15 elementos

 De 3.ª a 6.ª feira, às 10h00

 60 minutos 

OFERTA EXCLUSIVA Escolas do Município



A MENINA 
DO MAR

Para assinalar o Dia Nacional do 
Mar, o Aquário do Museu Marítimo 
transforma-se em cenário desta 
performance, que explora a obra “A 
Menina do Mar”, de Sophia de Mello 
Breyner Andresen, e que nos conta 
a história da amizade nascida entre 
esta menina e um rapaz, tendo a 
praia como pano de fundo.

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

 1.º período - em data a definir

 90 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.

 11.º ano (grupos até 30 participantes)

 1.º período - em data a definir

 90 minutos



CÂNDIDO TELES 
- ARTES

No ano do centenário do 
nascimento do artista ilhavense 
Cândido Teles, propõe-se um 
projeto à volta da obra do autor 
e da sua fonte de inspiração 
– a paisagem lagunar – com 
uma abordagem feita a partir 
dos conteúdos abordados nas 
disciplinas de Artes. O projecto 
inclui formação creditada para os 
professores.

 Ensino Secundário 
(Oferta exclusiva para as escolas 
da área CIRA) 

 Ao longo do ano letivo 2020/2021

CÂNDIDO TELES 
- CIÊNCIAS

No ano do centenário do 
nascimento do artista ilhavense 
Cândido Teles, propõe-se um 
projeto à volta da obra do autor 
e da sua fonte de inspiração – a 
paisagem lagunar – com uma 
abordagem feita a partir dos 
conteúdos abordados na área de 
Ciências Naturais. 

  8.º ano do 3.º CEB 
(Oferta exclusiva para Escolas 
do Município de Ílhavo) 

 Ao longo do ano letivo 2020/2021

 90 minutos

OFERTA EXCLUSIVA Escolas do Município



MAR FILM FESTIVAL
PROJETOS CONCURSAIS

No âmbito do Mar Film Festival, 
propõem-se aos alunos projectos 
concursais na área do Cinema, 
tendo o Mar como fonte de 
inspiração. O projecto inclui 
formação creditada para os 
professores.
 

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

 Ao longo do ano letivo 2020/2021



23 MILHAS

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



VISITA/JOGO

TEATRO 
VISTA ALEGRE

Entramos pé ante pé à descoberta 
de um novo espaço e de alguns 
objetos perdidos ou esquecidos 
pelos artistas! Vamos espreitar, 
explorar e jogar. Será que 
conseguimos desvendar todos os 
segredos existentes dentro deste 
teatro?

 Pré-escolar

 De 3.ª a 6.ª feira às 10h00 e 14h00

 90 minutos

  Laboratório Artes Teatro Vista Alegre

VISITA/JOGO

FÁBRICA 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

 De 3.ª a 6.ª feira às 10h00 e 14h00

 90 minutos

  Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré



ENSAIO ABERTO 
DO CONCERTO 
ARS AD HOC

“O ars ad hoc é um agrupamento 
fundado pela Arte no Tempo em 
2018, cuja programação regular 
reúne obras contemporâneas 
e música do grande repertório 
clássico.
A terminar a residência artística do 
ars ad hoc no Teatro da Vista Alegre, 
o primeiro concerto da temporada 
de 2020/21 faz contracenar 
música de Beethoven com a 
do dinamarquês Simon Steen-
Andersen.”

 2.º CEB (6.º ano)

 6.ª feira, 9 outubro às 10h00

 60 minutos

  Laboratório Artes Teatro Vista Alegre

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 Artes Teatro Vista Alegre



VISITA 
AOS EDIFÍCIOS 
23 MILHAS

Os edifícios 23 Milhas têm muito 
mais para conhecer além do palco. 
Sabe onde ficam os atores antes de 
entrar em cena? Se as paredes dos 
espaços têm isolamento de som? 
De onde parte a luz? Onde fica a 
mesa de som? Qual será a vista 
superior das carismáticas escadas 
da Casa da Cultura de Ílhavo? Como 
serão os espaços das residências 
artísticas? Venha conhecer tudo nas 
visitas orientadas a estes edíficios.

 3.º CEB e Secundário

 De 3.ª a 6.ª feira
limitado a 1 turma por visita

 90 minutos

VISITA AOS 
BASTIDORES 
DA FÁBRICA IDEIAS 
E DO ESPETÁCULO 
SURFACE

Visita aos Bastidores é uma 
visita à Fábrica das Ideias - do 23 
milhas enquanto está a decorrer 
a montagem do espetáculo. Nesta 
visita percorremos o espaço da 
Fábrica, durante o período de 
residência de uma companhia 
montagem que antecedem a hora 
do espetáculo e contacta com as 
várias áreas técnicas em plena 
atividade. Temos ainda tempo para 
conversa com os artistas ou para 
assistir a um pouco do ensaio.

 Secundário

 de 28 de setembro a 1 de outubro 
(dia e horário a acertar com as turmas);

 90 minutos

  Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré



GRUPO DE 
FORMAÇÃO EM 
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 outubro de 2020 a junho 2021)

 50 minutos

  Casa Cultura Ílhavo
      Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré

UM ARTISTA 
VAI À ESCOLA, 
À CONVERSA 
COM 
SILLY SEASOR

Durante 1 hora alguns dos atores 
do projeto Silly Season, estarão na 
vossa escola para vos contar tudo 
sobre o seu trabalho e o espetáculo 
Folle Epoque que decorrerá na 
Fábrica das Ideias da Gafanha da 
Nazaré. Num momento de conversa 
descontraída e informal, haverá 
tempo para partilhar ideias, gostos 
e também um pouco do que será o 
espetáculo.

 Secundário

 15 de outubro às 10h

 60 minutos

  Escola Secundária



UM ARTISTA VAI 
À ESCOLA, À 
CONVERSA 
COM 
ANDRÉ 
HENRIQUES

Durante 1 hora um artista que 
estará presente na programação 
do 23 Milhas vai à vossa escola 
para vos contar tudo sobre o 
seu trabalho. Num momento de 
conversa descontraída e informal, 
haverá tempo para partilhar ideias, 
gostos e também um pouco de 
música.

 Secundário

 6 de novembro às 10h00

  Escola Secundária

GRUPO DE TRABALHO

PERFORMANCE 
DA DEMOCRACIA

No ano letivo 2020/2021 queremos 
continuar a 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 6 turmas do 
ensino Secundário a participar em 
vários momentos de espetáculo e a 
participar em várias sessões sobre 
as noticias e sua manipulação.

 6 turmas do ensino secundário de 
Ílhavo, 3 turmas da Escola Secundária de 
Ílhavo e 3 turmas da Escola Secundária da 
Gafanha da Nazaré

 vários momentos ao longo 
do ano letivo 2020/2021
1.º momento Fake aka mentira – oficina 
de sensibilização para a desinformação 
17, 18 e 19 de novembro. 
2 turmas por dia (manhã e tarde)

  Escola e Vários espaços 23 Milhas



PALHETA
ROBERTOS E MARIONETAS

Este evento herda o legado da 
Mostra de Robertos e Marionetas 
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, 2.º, 3.º CEB e Secundário

 5, 6 e 7 de março 2021

  Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré

PROJETOS 
COM TURMAS 
DE ARTES

Ao longo do ano letivo 2020/2021 
pretendemos desafiar as turmas 
de artes dos diferentes anos 
escolares a desenvolverem projetos 
com artistas que integram a 
programação dos diversos festivas 
do 23 Milhas. 

 Turmas de artes da Secundária da 
Gafanha da Nazaré

  Casa Cultura Ílhavo
      Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré



FESTIVAL 
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.

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

 18, 19 e 20 de junho 2021 

  Centro Histórico de Ílhavo

ILUSTRAÇÃO 
À VISTA
DESENHAR UM TERRITÓRIO 
– ATIVIDADE EDUCATIVA

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. 

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

 29 e 30 de abril, 1 e 2 de maio 2021

  Vários Espaços 23 Milhas



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 

 5 e 6 de Fevereiro 2021

  Vários espaços 23 Milhas



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, especialmente 
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

 De 2.ª a 6.ª feira

 60 minutos

HORA DO CONTO 
RODOVIÁRIO

Esta iniciativa, especialmente 
dirigida ao pré-escolar, procura 
sensibilizar os mais pequenos 
para a temática da Segurança 
Rodoviária através da narratividade 
de um conto. 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

 De 2.ª a 6.ª feira

 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”. 

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

 De 2.ª a 6.ª feira

 75 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 2021 celebra-se o 
17.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 2021

CONTO 
RODOVIÁRIO: 
OS LEGUMES 
VIAJAM DE CESTA

Trata-se de um conto que associa 
as formas e as cores dos legumes 
e dos frutos aos sinais de trânsito. 
Este conto transmite uma noção 
de estilo de vida e alimentação 
saudável ao personificar os legumes 
no conto.

 1.º CEB

 De 2.ª a 6.ª feira
 60 minutos



DIA MUNDIAL 
DA CORTESIA 
AO VOLANTE 
NA EMER

Com a comemoração do Dia 
Mundial da Cortesia ao Volante 
pretendemos de forma lúdica 
sensibilizar as crianças para a 
necessidade de uma condução 
segura, de forma a prevenir 
acidentes, de proteger a sua vida e a 
de outros condutores e passageiros.

 1.º CEB  

 5 de maio 2021

 60 minutos

ECO-EMER 

Atenta às questões ambientais, 
a EMER propõe uma sessão de 
sensibilização para a preservação 
do Ambiente e de mudança de 
comportamentos, tendo em 
vista a mobilidade sustentável. 
Posteriormente, 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 bicicletas.

 1.º CEB

 Durante o mês de maio de 2021

 60 minutos



EMER 
EM FAMÍLIA 

A EMER abre as portas à 
comunidade em geral os 4.ºs 
sábados de cada 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

 Livre

DIA EUROPEU 
DA SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA

Sendo a promoção da segurança 
rodoviária o objetivo principal da 
EMER, a Câmara Municipal promove 
um dia especial com atividades 
dirigidas para o 1.º Ciclo de Ensino 
Básico em que se abordarão os 
sinais de trânsito e as regras de 
segurança enquanto peão, ciclista e 
automobilista.

 1.º CEB

 10 de maio de 2021

 60 minutos



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 que um dos 
maiores focos de interesse passa 
pela participação no “JOGO DOS 
ECOMOSQUETEIROS” (jogo da glória 
sobre a gestão dos resíduos, mas 
onde os peões são os próprios 
participantes. NOTA IMPORTANTE: 
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.ª feira (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.ª feira (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)
POLO DE LEITURA
GAFANHA DA NAZARÉ



ENCONTRO 
COM ESCRITORES 
E ILUSTRADORES

Proporcionar a visita de grupos à 
Biblioteca Municipal e o contacto 
direto com escritores e ilustradores 
promovendo e fomentando desta 
forma a leitura por prazer.

 Comunidade educativa e público em 
geral

 de acordo com a programação da 
Biblioteca Municipal

 Biblioteca Municipal de Ílhavo 
     e Escolas do Município de Ílhavo

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, que 
será reproduzido numa sessão final 
na Biblioteca Municipal de Ílhavo.

 Comunidade educativa e público 
em geral

 Ao longo do ano letivo

 Biblioteca Municipal de Ílhavo 
     e Escolas do Município de Ílhavo



VAMOS À BMI... 
PELA FLORESTA

Familiarizar as crianças com o 
livro e, naturalmente, incitá-las a 
imaginar, a viajar e a tornar real a 
fantasia lida a partir de histórias 
que refletem a floresta e o seu 
meio envolvente e que provocam o 
encanto e desmistificam os medos. 
Desenvolver o imaginário de forma 
divertida no Ateliê de Expressões e 
permitir que os grupos descubram 
os diferentes espaços (de acesso 
livre e restrito), o funcionamento e 
os serviços disponibilizados na BMI. 

 Pré-escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico

 Ao longo do ano letivo

 1h30

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 
Biblioteca Municipal de Ílhavo realiza 
uma hora do conto a cada turma.

 Pré-escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico

 Ao longo do ano letivo

 30 minutos

 Escolas do Município de Ílhavo 
(sem biblioteca escolar)



A BIBLIOTECA 
MUNICIPAL VAI 
ÀS BIBLIOTECAS 
ESCOLARES 

O Serviço Educativo da Biblioteca 
Municipal de Ílhavo desloca-se às 
Bibliotecas Escolares e dinamiza 
sessões de hora do conto que 
possibilitam o contacto direto 
entre a criança e o livro, e propõe 
desafios para serem realizados 
de forma criativa, em grupo ou 
individualmente, em casa com 
a família, de forma a estimular 
a imaginação e garantindo o 
envolvimento das famílias. 
Posteriormente, a equipa da 
Biblioteca Municipal recolhe as 
criações que ficarão expostas na 
Biblioteca Municipal de Ílhavo, e 
sujeitas a votação, alargada a toda 
a comunidade, para eleger um 
vencedor por ano letivo.

 Pré-escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico

 Ao longo do ano letivo

 30 minutos

 Escolas do Município de Ílhavo 
(com biblioteca escolar)

NEWTON 
GOSTAVA DE LER!

O projeto tem como objetivo 
principal criar um programa 
anual de leitura de livros com 
realização de pequenas atividades 
experimentais.

 Pré-Escolar ao Ensino Secundário

 Ao longo do ano letivo

 45 minutos

 Biblioteca Municipal de Ílhavo 
     e Escolas do Município de Ílhavo



LEITURAS ORIENTADAS: 

A BIBLIOTECA 
LEVA O PNL 
ÀS ESCOLAS 

A Rede de Bibliotecas de Ílhavo 
disponibiliza a todas as turmas 
do 1.º ciclo do Ensino Básico do 
Município de Ílhavo, as obras 
recomendadas pelo Plano Nacional 
de Leitura, somente para leitura 
orientada em sala de aula. Os 
professores bibliotecários devem 
enviar a lista das obras selecionadas 
pelos professores titulares para 
a Biblioteca Municipal de Ílhavo, 
que fará a respetiva entrega nos 
estabelecimentos de ensino.

 1.º ciclo do Ensino Básico

 Ao longo do ano letivo

 Escolas do Município de Ílhavo

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. 
O Ílhavo a Ler+ apura nas suas 
diferentes fases finalistas que 
representarão o Município de Ílhavo 
na Fase Intermunicipal (CIL) e no 
Concurso Nacional de Leitura (CNL).

 1.º ciclo (3.º e 4.º anos) ao Ensino 
Secundário do Município de Ílhavo 

 Fase Escola (fim do 1.º período e início 
do 2.º período) e Fase Municipal (06-02-2021)

 A definir

ÍLHAVO A LER+



À DESCOBERTA 
DE… 
ISABEL MINHÓS 
MARTINS

Cada escola/turma debruçar-
se-á sobre uma obra da autora. 
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.

 Pré-escolar ao Ensino Secundário

 Ao longo do ano letivo

 Biblioteca Municipal de Ílhavo 
     e Escolas do Município de Ílhavo

OFICINA DE 
ESCRITA CRIATIVA

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

 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico

 janeiro de 2021

 A definir

 Escolas do Município de Ílhavo



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 a exposição através de 
diversas técnicas e desafios. Cada 
aluno, individualmente, criará a sua 
própria ilustração… fora de capas.

 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico

 Ao longo do ano letivo

 1h30

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 escritores e 
ilustradores, palestras e oficinas de 
ilustração.

 Pré-escolar ao Ensino Secundário

 De acordo com a Semana da Leitura 
do PNL

 Toda a semana

 Biblioteca Municipal de Ílhavo 
     e Escolas do Município de Ílhavo



AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO: 

SITE DA BMI 
E UTILIZAÇÃO 
DO CATÁLOGO 
ONLINE: 
LEITURAS, LIVROS 
E MUITO MAIS

Pretende-se que nestas ações 
o aluno/docente aprenda como 
procurar informação no catálogo 
online através pesquisas orientadas 
e eficientes, através do Título, Autor, 
Assunto... e que 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, 
potenciando o uso das Bibliotecas 
da Rede.

 Ensino Secundário e Docentes

 Ao longo do ano letivo

 45 minutos

 Biblioteca Municipal de Ílhavo 
     e Escolas do Município de Ílhavo

WORKSHOPS MAKER 

ESCRITA: 
FAZER, CRIAR, 
INOVAR E MUDAR
“MAKERSPACE BMI 
– JUNTOS FAZEMOS!”

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, utilizando 
objetos de impressão 3D e 
jogos relacionados relacionados 
com a escrita, que estimulam 
a imaginação. Deste modo, os 
participantes poderão experienciar 
e criar através de um dinâmico 
workshop de Histórias Criativas.

 3.º ciclo do Ensino Básico 
       e Ensino Secundário

 Ao longo do ano letivo

 1h30



T 234 092 496
www.cm-ilhavo.pt
cdi@cm-ilhavo.pt
www.centrodedocumentacao.cm-ilhavo.pt

CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÃO 
DE ÍLHAVO
(CDI)



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.
Neste projeto, 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 Ensino Básico

 De 2.ª a 6.ª feira

 60 minutos

SE ESTA RUA 
FOSSE MINHA...

Visita guiada aos principais ícones 
identitários do município de Ílhavo, 
promovendo:
- o (re) conhecimento do território;
- a referência aos principais 
momentos da História do concelho;
- dar a conhecer os principais 
topónimos, apelando à participação 
no projeto “Se esta rua fosse 
minha…”, com a apresentação de 
memórias, tradições, fotografias, 
entre outros;
- estimular o gosto e o sentimento 
de pertença em relação ao 
concelho de Ílhavo.

 9.º Ano

 De 2.ª a 6.ª feira

 90 minutos

 Nas 4 freguesias do concelho



OS ÍLHAVOS NA 
GRANDE GUERRA

O início do século XX foi marcado 
pela 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 2.ª a 6.ª feira

 60 minutos

O MUNICÍPIO 
DE ÍLHAVO 
E AS INVASÕES 
FRANCESAS

Abordagem dos principais 
momentos das Invasões Francesas, 
com especial destaque para a forma 
como as mesmas foram vivenciadas 
no concelho de Ílhavo.

 11.º Ano

 De 2.ª a 6.ª feira

 60 minutos

 CDI ou Escolas



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

MUSEU 
VISTA ALEGRE



VISITA GUIADA 
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, 
de finais do século XVII, classificada 
como Monumento Nacional

 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.

PORCELANA PARA 
QUE TE QUERO!

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.



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!
OFICINA DE PINTURA

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 (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)

VISITA 
AO MUSEU 
VISTA ALEGRE 

Programa que inclui visita guiada 
à Capela da Nª Sª da Penha de 
França, Monumento Nacional 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.



PORCELANA 
COM ESTILO!

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

OFERTA 

EXCLUSIVA 

Escolas do 

Município

SAFARI MÁGICO

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)



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 
(cada participante leva a peça pintada por si)
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 Ciclos do Ensino Básico e 
Ensino Secundário (mínimo 25 participantes, 
máximo 35).

 2.ª a 6.ª feira, 10h15/ 11h30/ 14h30/ 16h00

 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)

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. Inscrição 
prévia até três dias úteis.

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

 45 minutos

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 alguma habilidade 
mental 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



BRINQUEDOS 
ÓTICOS

Os brinquedos óticos foram 
muito utilizados como diversão 
e entretenimento e até objeto 
de estudo nas escolas desde o 
século XIX. Esta atividade apresenta 
vários tipos de brinquedos que 
transformam imagens estáticas em 
pequenos filmes de animação. Vem 
conhecer os percursores do cinema 
e criar o teu próprio filme.

Palavras-chave: 
Perceção visual, triângulo da visão, cinema.

 1.º, 2.º e 3.º CEB

 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.

 1.º CEB

 De fevereiro a junho

 60 minutos



1, 2, 3, PROGRAMA 
OUTRA VEZ

Sabias que também existem robôs 
feitos a partir de peças de lego? 
Vem construir o teu robô e aprende 
a programá-lo. 

Palavras-chave: 
Programação em blocos, matemática, 
engenharia.

 1.º CEB

 De fevereiro a junho

 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.

 1.º CEB

 De fevereiro a junho

 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.

 2.º CEB

 De fevereiro a junho

 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.

 2.º CEB

 De fevereiro a junho

 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.

 2.º e 3.º CEB

 De fevereiro a junho

 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

 2.º e 3.º CEB

 De fevereiro a junho

 60 minutos



ÀS CONTAS COM 
A LUZ

A Luz é desde há muitos anos 
objeto de estudo por vários 
cientistas. Sabias que além de 
conseguires “dividir” a luz branca 
nas cores do arco-íris também 
podes voltar a ter luz branca 
“somando” apenas três luzes 
diferentes? Vem conhecer um 
pouco mais sobre a Luz e os seus 
mistérios.

Palavras-chave: 
Triângulo da visão, Luz, Dispersão de Luz, 
Cores primárias.

 2.º e 3.º CEB

 De fevereiro a junho

 60 minutos

BIODIESEL, 
QUE TAL?

Através da reutilização de óleos 
alimentares vamos descobrir 
novas formas de fazermos o seu 
aproveitamento, pensando na 
preservação do meio ambiente.

Palavras-chave: Ambiente, ecologia, biodiesel.

 2.º, 3.º CEB e Secundário

 De fevereiro a junho

 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, 3.º CEB e Secundário

 De fevereiro a junho

 60 minutos


