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I – Música na Escola 2017 

 

No âmbito do PAEMA (Programa de Ação Educativa do Município de Aveiro), e na 

sequência dos bons resultados obtidos em edições anteriores, a Câmara Municipal de Aveiro vai, 

uma vez mais, oferecer o programa de formação e animação musical, intitulado “Música na 

Escola”, em parceria com a Orquestra Filarmonia das Beiras.  

Música na Escola é um projeto de ação educativa que tem como objetivos a divulgação 

musical, a sensibilização e a formação do público infantil para a música erudita, dando ênfase à 

participação das Crianças no processo de realização musical através de interações com a 

orquestra. Além disso pretende-se proporcionar uma experiência de contato com a música 

orquestral e o alargamento dos conhecimentos sobre música e sobre a orquestra. 

Na presente edição deste projeto, a Orquestra Filarmonia das Beiras decidiu abordar a 

obra “O Carnaval dos Animais: Grande Fantasia Zoológica” de Camille Saint-Saëns que é uma 

das peças utilizadas com mais frequência nas atividades de divulgação e de sensibilização do 

público infantil e juvenil à música em geral e à música orquestral em particular. 

Esta iniciativa destina-se a todas as Crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico do Município 

de Aveiro e concretiza-se nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, com duas sessões nas manhãs dos 

dois primeiros dias e uma sessão no dia 16, num total de cinco sessões, que terão lugar no 

Centro de Congressos de Aveiro, das 9.30 às 10.20 e das 10.45 às 11.35 horas. 

No dia 19 de fevereiro, domingo, pelas 16h00, realizar-se-á a sessão de encerramento, 

com o Concerto de Família, no Teatro Aveirense, que pretende ser um momento de partilha e 

interação entre as Crianças e os seus Familiares. 



Este ano participarão cerca de 2.928 Alunos do 1º Ciclo do Município de Aveiro, 

acompanhados por 229 Docentes e Pessoal Não Docente, os quais terão oportunidade de 

vivenciar uma experiência diferente, num ambiente lúdico e de aprendizagem importante para a 

educação para a cultura.  

Para além de proporcionar as sessões pedagógicas, a Câmara Municipal de Aveiro 

facultará igualmente o transporte de todas as Crianças para o Centro de Congressos, numa 

aposta na Educação e Formação das nossas Crianças. 

 
 
 
 
 

II – “+ Empreendedorismo” 
 

O projeto CLDS 3G Aveiro, em colaboração com a Câmara Municipal de Aveiro, irá 

dinamizar a atividade “+ EMPREENDEDORISMO” com o objetivo de apoiar os empreendedores 

no desenvolvimento e melhoria das suas ideias/projetos. A atividade é dirigida a desempregados 

ou jovens à procura do 1.º emprego (jovens até aos 30 anos que nunca tenham exercido 

atividade profissional ao abrigo de contrato por tempo indeterminado) que tenham uma ideia de 

negócio que pretendam validar, consolidar e implementar no Município de Aveiro. 

As ideias de negócio devem enquadrar-se nas seguintes categorias: Restauração, 

Comércio e Serviços, Turismo, Indústrias Criativas e promoção e aproveitamento dos Recursos 

Endógenos. A atividade +EMPREENDEDORISMO irá promover a cerca de 16 empreendedores, 

uma ação de formação gratuita em empreendedorismo, de 30horas, que se realizará entre 06 de 

abril e 02 de maio de 2017, no Parque de Feiras e Exposições. 

No final da formação e após a apresentação pública das ideias serão selecionados 3 

projetos que poderão usufruir do prémio de pré-incubação no Polo de Incubação do Município de 

Aveiro. 

As candidaturas à atividade +EMPREENDEDORISMO terminam a 27 de fevereiro. Para 

mais informações contactar a Divisão de Desenvolvimento Económico da Câmara Municipal de 

Aveiro (ddee@cm-aveiro.pt) ou o CLDS 3G Aveiro (clds3g.aveiro@caritas.pt).   

 
 
 
 
 
 
 



 

III – PAEMA | Jovens à Conversa…como lidar com o luto? 
 

 No âmbito do PAEMA - Plano de Ação Educativa do Município de Aveiro,  a Casa 

Municipal da Juventude tem previsto desenvolver  um conjunto de conversas informais 

temáticas, proporcionando a partilha de experiências e de conhecimentos. 

Assim, no dia 17 de fevereiro pelas 14.30 horas vai realizar-se “Jovens à Conversa… 

como lidar com o Luto?” na Casa Municipal da Juventude de Aveiro destinado aos alunos do 

Ensino Secundário, Vocacional e Profissional. 

 
 

IV – Formação em processamento de texto | Google Docs  

 
Nos dias 6, 8, 10, 13, 15 e 17 de março terá lugar a “Formação em Processamento de 

Texto – Google Docs” na Biblioteca Municipal de Aveiro. Destinada aos seniores, a formação 

decorrerá em duas sessões – uma da parte da manhã e outra da parte da tarde.  

Aprender a aceder, criar e editar os seus documentos em qualquer lugar a partir do seu 

telemóvel, tablet ou computador são os objetivos da ação. Com as ferramentas de edição e estilo 

avançadas, o Google Docs ajuda a formatar texto e parágrafos facilmente, a escolher entre 

centenas de tipos de letra, a adicionar links, imagens e desenhos. 

Limitadas a oito participantes por sessão e com o custo de 5 euros, as inscrições podem 

ser feitas até 1 de março, na Casa Municipal da Juventude, de segunda a sexta feira, das 09.30 

às 12.30 horas e das 14.00 às 18.00 horas.  

 
 

 

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

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


