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2.  Câmara  Municipal  vai  inaugurar  espaço  inovador  de  ciência  e
tecnologia

O  espaço  do  antigo  Fórum  Municipal  da  Juventude  de  Ílhavo,  junto  à  Biblioteca
Municipal, irá ganhar nova vida e dinâmica a partir do dia 13 de janeiro, com o seu interior
renovado e requalificado.

A  Câmara  Municipal  vai  inaugurar,  na  próxima  segunda-feira,  pelas  16h00,  o
“Estaleiro - Estação Científica de Ílhavo”, totalmente dedicado à ciência e à tecnologia, não
esquecendo  o  contacto  com  a  cultura,  património  e  identidade  local,  associando  a  longa
tradição marítima da pesca de Bacalhau, o pão de Vale de Ílhavo e a cerâmica da Vista Alegre
às  STEAM,  competências  nas  áreas  das  Ciências,  Tecnologia,  Engenharia,  Artes  e
Matemática. A sessão oficial contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de
Ílhavo  e  de  Rosalia  Vargas,  Presidente  da  Agência  Nacional  para  a  Cultura  Científica  e
Tecnológica – Ciência Viva e Diretora do Pavilhão do Conhecimento.

O  "Estaleiro"  tem  como  principal  objetivo  a  promoção  da  ciência,  permitindo  o
desenvolvimento  da  literacia  científica  e  do  pensamento  computacional,  despertando  o
interesse pelos fenómenos que nos rodeiam através de atividades de cariz prático nas áreas
das ciências, robótica e programação.

Com  enfoque  na  comunidade  escolar,  tendo,  no  entanto,  uma  vertente  direcionada
também para a comunidade em geral e para as famílias, o Estaleiro irá assumir uma inovadora
oferta no âmbito do Serviço Educativo Municipal de Ílhavo (SEMI). 

Quatro  espaços  com  dinâmicas  diferenciadas  (Casa  das  Máquinas,  Casa  do  Leme,
Messe e Ponte) proporcionarão experiências Maker, de robótica, de gastronomia de bordo, de
cozinha molecular ou, mesmo, de produção de bioplásticos e biodiesel. Até as estrelas estarão
‘disponíveis’ para observação. 

O projeto  pedagógico  deste  novo  espaço municipal  apresentar-se-á inovador  na sua
construção e desenvolvimento, proporcionando novos desafios ao seu público, numa aposta
articulada  entre  a  Câmara  Municipal,  os  três  Agrupamentos  de  Escolas  do  Município,  a
Universidade de Aveiro e as empresas locais.

O Vereador do Pelouro da Juventude, Educação e Formação, Tiago Lourenço, destaca a
importância  desta  oferta  educativa  e  formativa  resultante  de  colaborações  e  parcerias  de
excelência, nomeadamente com o tecido empresarial do Município, e que representará sempre
uma  mais-valia  para  toda  a  comunidade,  contribuindo  graciosamente  para  uma  oferta
diferenciada junto de todos os cidadãos.

A inauguração do Estaleiro – Estação Científica de Ílhavo prolongar-se-á durante toda a
semana com ofertas diferenciadas para os vários públicos.

Programa Semana Inaugural
13, segunda-feira
16h00 Inauguração Oficial do Estaleiro
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14 e 16, terça e quinta-feira
Atividades Escolares

15, quarta-feira
Dia aberto para professores

17, sexta-feira
Formação Bioplásticos para professores

18, sábado
Dia Aberto *
10h00 Makey makey
11h00 Ozobot + Matalab
15h00 Pão com algas
16h00 GM, Bebidas com Esferas
21h00 Onde a ciência é mágica! e À conquista da Lua
(* Inscrições gratuitas mas limitadas: estaleiro@cm-ilhavo.pt)

19, domingo
17h00 “Sapatos de chumbo” - bailado, narrativa e ciência
Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro | Conservatório de Artes e Comunicação FUOB e
Estaleiro - Estação Científica de Ílhavo
Local: Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré
Preço: €7,50
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