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Serviço Educativo 

- programa de atividades culturais - 

 

A Câmara Municipal de Aveiro apresenta cinco atividades culturais de Serviço Educativo, 

abertas à participação do público, destinadas a promover o conhecimento e a criatividade, de forma 

lúdica, orientadas aos mais novos e às suas famílias: 

» O Serviço Educativo do Museu da Cidade de Aveiro e da Biblioteca estão na Feira de Março 

No stand da Câmara Municipal de Aveiro, na Feira de Março, o conto intitulado “O Artista 

Descobre Aveiro” conduz os mais jovens na aventura de reconhecer, com diversos jogos, o património e 

a cultura de Aveiro: os moliceiros, a arte nova, as salinas. Esta iniciativa dirige-se às crianças dos 5 aos 

13 anos e às famílias. As sessões decorrem entre as 17h00 e as 20h00 dos dias 2, 4, 9, 11, 15, 16, 22 e 

23 de abril. 

Ainda no espaço da autarquia “As Histórias na Feira” desfiam enredos que prometem divertir 

as crianças de todas as idades que estejam na Feira de Março entre as 17h00 e as 20h00 dos dias 3, 10, 

17 e 24 de abril. Em paralelo, decorrerá o ateliê de construção de uma história, escrita e ilustrada, sob o 

tema ‘Uma história em março’, ação preparada para as crianças a partir dos 9 anos. O ateliê pode ser 

frequentado entre as 17h00 e as 20h00, nos dias 31 de março, 7, 14 e 21 de abril. 

 A participação nestas atividades da Feira de Março é gratuita e dispensa inscrição.  

 

» Na Biblioteca Municipal de Aveiro 

“História de Quêquê Nónó”- nos dias 3 e 27 de abril a Biblioteca Municipal de Aveiro abre as 

portas, às 17h00, para receber os pais e os seus filhos que tenham entre os 9 e os 24 meses. Vão ouvir 



contar a “História de Quêquê Nónó”. Oportunidade para os mais pequeninos brincarem com as palavras e 

afeiçoarem-se às imagens, aos sons e ao cheiro dos livros e da casa que os abriga como tesouros. A 

entrada é gratuita mas carece de inscrição prévia, que pode ser feita através do email biblioteca@cm-

aveiro.pt . 

 

» No Museu Arte Nova - “Museu Arte nova… inventando novas memórias!”.   

No Museu Arte Nova propõe-se a visita guiada para descobrir a família Pessoa habitando o 

edifício no século passado. Esta viagem no tempo convoca a imaginação e a criatividade durante 1h30. O 

programa “Museu Arte Nova…Inventando novas memórias!” começa às 10h30, realiza-se de terça-feira a 

sexta-feira, entre os dias 1 e 30 de abril.  

O público-alvo são as crianças e jovens de todas as faixas etárias. A inscrição tem o valor de 2,5 

€ por participante e é obrigatória, devendo ser feita para o e-mail museucidade@cm-aveiro.pt.  

Este encontro com a família que erigiu e viveu a casa que hoje é museu inclui um ateliê prático, 

pelo que cada participante deve trazer revistas e jornais que possam ser recortados, bem como tesoura e 

cola stick. 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos, Eng. 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


