O Serviço Educativo Municipal de Ílhavo (SEMI) é uma
importante e inovadora aposta da Câmara Municipal,
pois redefine objetivos e estabelece novos
compromissos na construção de uma dinâmica
educativa municipal ainda mais forte e coesa, indo ao
encontro das necessidades reais do Município e de toda
a sua Comunidade.

Este serviço, implementado desde o ano letivo
2011/2012, procura fortalecer e consolidar os princípios
e propósitos da Câmara Municipal de Ílhavo,
promovendo uma politica de educação inovadora e
envolvendo, de forma articulada e integrada, os
diversos espaços municipais.

Estes Espaços Municipais são pautados por uma
atuação, missão e valores próprios, sendo que o SEMI dá
continuidade ao trabalho que é realizado por cada um
deles e repensa novas atividades, projetos e
programas.

No que diz respeito ao público escolar do Município, a
Câmara Municipal disponibiliza transporte gratuito para
a participação nas atividades propostas pelo SEMI,
sendo que a afetação do transporte respeita um plano
anual de distribuição, devidamente enquadrado nas
orientações emanadas pela política educativa municipal
vigente. Esta organização atende à especificidade de
cada nível de ensino e procura garantir que todas as
crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Município
tenham a oportunidade de visitar, pelo menos uma vez,
todos os Espaços existentes, potenciando assim a
tomada de consciência da cultura, tradições e valores
Ilhavenses.
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Ecocentro Municipal/Centro
de Educação Ambiental
O Centro de Educação Ambiental Municipal (ou
«Castelo da Reciclagem» como já é conhecido pelas
nossas Crianças), constitui a base vital ao
desenvolvimento de todo o Programa Educativo para o
Ambiente.
Fazer dele uma grande “Escola do Ambiente”,
procurando ensinar, a quem o visita, a “ler, escrever e
a contar em ambiente”, continua a ser objetivo
prioritário, promovendo para o efeito aulas de
sensibilização ambiental, divididas entre a componente
teórica – breve aula de sensibilização, e uma vertente
prática complementar, nas quais os Alunos assumem o
papel principal.

Ecocentro Municipal/Centro
de Educação Ambiental
Assim, participar no Jogo Limpo ou
ficar a saber que afinal a Avó da
Capuchinho Vermelho está com sérias
dúvidas na separação do lixo e que
será o Lobo Mau (que afinal já não é
Mau) quem lhas irá tirar; lembrar
gestos bons na poupança da água; ter
a possibilidade de aprender como
funciona a energia solar; conhecer “A
maior flor do mundo”; ou conhecer um
pouco melhor as nossas Praias e a
importância para a nossa Terra dos
Oceanos, podem ser algumas das
atividades criativas (dependendo da
temática escolhida pelo grupo
visitante) que o Centro de Educação
Ambiental desafia no convite alargado
que promove.

A Oferta Educativa Ambiental centrase em três grandes temáticas,
suportadas por três ofertas distintas
em termos de atividade:
» “A visita ao Castelo... da
Reciclagem”;
» “Aprender a observar para além do
Castelo...”;
» “Num Castelo com vista... para o
MAR!”.

Museu Marítimo
de Ílhavo
O MMI é hoje um museu marítimo singular.
A sua missão consiste em preservar a memória do
trabalho no mar, promover a cultura e a identidade
marítima dos portugueses. A pesca do bacalhau nos
mares da Terra Nova e Gronelândia, as fainas da Ria e a
diáspora dos Ílhavos ao longo do litoral português são
as referências patrimoniais do Museu.
Inserido no percurso expositivo do Museu, o Aquário
dos Bacalhaus – com exemplares da espécie gadus
morhua, o bacalhau do Atlântico - completa o discurso
histórico e memorial da Faina Maior. O Navio-Museu
Santo André, um antigo arrastão clássico, permite
experienciar a vida a bordo de um navio bacalhoeiro.

Museu Marítimo
de Ílhavo
O Serviço Educativo do MMI tem como objectivos
promover os patrimónios marítimos, a história local e
as culturas marítimas, dar a conhecer a memória da
pesca do bacalhau e das fainas agro-marítimas, e
sensibilizar para as questões ambientais relacionadas
com a preservação dos oceanos e a biodiversidade da
Ria. Estes temas são explorados através de visitas
temáticas às exposições temporárias e permanentes,
assim como ao Aquário de bacalhaus e ao NavioMuseu, adaptadas às várias faixas etárias e ciclos de
ensino, a destacar:

Museu Marítimo
de Ílhavo
» Visita integral ao Museu Marítimo de Ílhavo e/ou
Navio Museu Santo André;
» Bacalhau: um peixe com cabeça;
» Ria de Aveiro: há vida(s) na Ria;
» Lusíadas;
» A Saga;
» Viagem à Terra Nova e aos Descobrimentos;
» Bacalhau verdadeiro…quem é afinal?.
Visitar o Museu Marítimo de Ílhavo e o seu pólo NavioMuseu Santo André é embarcar numa aventura dos
sentidos!

EMER

Escola Municipal de Educação Rodoviária
A EMER, criada em março de 2004, assume-se como
uma aposta estratégica da Câmara Municipal na sua
Intervenção e Ação Educativas, em particular no
domínio da Educação Rodoviária.
Compreendido como um importante instrumento de
formação e sensibilização da população, no sentido de
uma boa utilização da via pública, este Equipamento
Municipal como um Projeto Educativo, inovador no seu
conteúdo, e ambicioso nos seus propósitos, pois
enquanto resposta às necessidades que vão sendo
sentidas no que diz respeito à problemática da
sinistralidade e da própria iliteracia rodoviária, procura
sensibilizar e formar para o correto uso da via pública,
criando simultaneamente uma Cultura de Cidadania na
ocupação da mesma.

EMER

Escola Municipal de Educação Rodoviária
Com recurso à formação em sala, à dinamização de
atividades no espaço multiusos e ao uso da pista
exterior, a EMER prima pela promoção de
aprendizagens de uma forma lúdica, pedagógica e
muito apelativa, fazendo a ponte com a comunidade e
as forças de segurança.
A Oferta Educativa da EMER apresenta atividades para
público escolar, público em geral, famílias e público
sénior, entre as quais se destacam:
» EMER em Família;
» Esmera-te;
» Hora do Conto Rodoviário;
» Kuartas Seguras;
» Gincana Rodoviária.

23 Milhas

A cultura do dia-a-dia
No 23 Milhas, as atividades e programas de mediação
confundem-se com a programação geral.
O serviço de mediação distingue-se pela identificação
concreta do seu público criando programação para
famílias, escolas, jovens, seniores, grupos
especializados, bem como atividades de aproximação
do trabalho dos artistas com o público. Com as
abordagens distintas do 23 Milhas, o programa do
serviço educativo ganha espaço e escala, tornando-se,
progressivamente, independente do programa geral.
A par das atividades e dos espetáculos programados, o
serviço de mediação é responsável pela integração do
+ Palco e de um grupo de espectadores, bem como a
realização de um encontro nacional para serviços
educativos e de mediação.

23 Milhas

A cultura do dia-a-dia
Laboratório das Artes - Teatro da Vista Alegre
Um espaço de pensamento, um espaço de
experimentação.
Fábrica das Ideias - Gafanha da Nazaré
Um espaço de criação, um espaço de oficina e
residência.
Casa da Cultura – Ílhavo
Um espaço de acolhimento, um espaço de
programação.
Cais Criativo - Costa Nova
Um espaço de intercâmbio, um espaço alternativo.

Biblioteca Municipal
de Ílhavo
Inaugurada em 2005, a BMI desenvolve múltiplos
projetos e atividades, sendo já um equipamento
cultural de referência e excelência no Município e no
contexto da Rede de Bibliotecas da Região de Aveiro.
A BMI promove de forma regular atividades de
animação e divulgação cultural nomeadamente
exposições, feiras do livro, conferências, colóquios,
ações de formação, sessões de poesia, encontros com
escritores e outras iniciativas que têm como mote a
promoção do livro e da leitura desde a primeira
infância até à idade adulta. Atualmente nos projetos e
atividades que desenvolve, destacam-se o seu papel e
a sua intervenção ativa nas escolas, famílias e
comunidade, contribuindo assim para uma sociedade
mais consciente e informada.

Biblioteca Municipal
de Ílhavo
A Biblioteca Municipal de Ílhavo possui uma vasta
oferta educativa, direcionada ao público escolar,
familiar e público em geral, das quais destacamos:
» A Música das Palavras;
» Ateliês de Ilustração;
» Encontros com Autores;
» Exposições;
» Oficinas de Escrita Criativa;
» Vamos à BMI;
» Viagem à Casa dos Livros.

Museu Vista Alegre
Conservar e guardar a memória da produção da
porcelana artística da Vista Alegre foi tradição na
fábrica, inerente ao prestígio que a marca alcançou ao
longo do século XIX.
Entre 2014 e 2016 o Museu Vista Alegre sofreu obras
de requalificação, que incluíram a recuperação do
património edificado existente e a ampliação dos
espaços expositivos, destacando-se a integração de
dois antigos fornos da empresa nas áreas de receção.
O novo museu pretende mostrar a história da fábrica, a
evolução estética da produção de porcelana e a sua
importância na sociedade nos séculos XIX e XX, através
de um dos mais completos espólios museológicos do
género, com mais de 30.000 peças.

Museu Vista Alegre
O edifício da antiga Creche da Vista Alegre foi também
recuperado e reconvertido em extensão educativa do
Museu Vista Alegre. Datado de 1944, este espaço
acolhia e cuidava dos filhos dos trabalhadores,
representando um importante apoio social para a
comunidade. De futuro, terá como objetivo dinamizar
uma programação cultural rica e diversificada que
promova a ligação entre a fábrica e os seus visitantes,
criando oportunidades de aprendizagem,
nomeadamente através da pintura cerâmica ou
modelação de pasta.

Museu Vista Alegre
Uma Viagem ao Mundo da Porcelana
O Serviço Educativo do Museu Vista Alegre tem como
objetivo promover a acessibilidade e interpretação das
coleções e património da empresa, privilegiando uma
abordagem integrada ao património industrial da
Fábrica da Vista Alegre,
Nesta brochura damos a conhecer os programas de
visita que oferecemos a diferentes níveis de ensino e
faixas etárias:
» Visita Guiada ao Museu Vista Alegre;
» Visita Livre ao Museu Vista Alegre;
» O Bairro Operário, Onde Eu Nasci;
» Vista Alegre, Arte da Pintura;
» Eu Sou Ceramista!;
» Moldar a Porcelana.

Centro de Documentação
de Ílhavo
O Centro de Documentação de Ílhavo (CDI) consiste no
conjunto dos arquivos dos órgãos autárquicos do
Município de Ílhavo e de temática marítima, contendo
informação sobre a História do Município por um lado,
e sobre o mar, laguna, pesca, embarcações, construção
naval, por outro, distribuída pelo edifício dos Paços do
Concelho e CIEMar-Ílhavo, respetivamente.
O CDI inspira-se naquilo que de mais precioso tem para
desenvolver os seus projetos de Serviço Educativo, a
informação Histórica do Município de Ílhavo.
Quanto mais os munícipes conhecerem a sua História,
a sua identidade, mais vão gostar dela, mais vão lutar
por ela. Este é o lema do CDI, conhecer o Município,
para o amar e multiplicar.

Centro de Documentação
de Ílhavo
Ao nível da Oferta Educativa do CDI, destacam-se os
seguintes projetos:
» “Ílhavo, Terra Milenar”;
» “Construir genealogias, conhecer gerações”;
» “Uma aventura no CDI”;
» “Os Ílhavos na Grande Guerra”.

