
 

 

 

 

 

APRESENTAÇÕES 

 
♦ Dia 22 | 9h30 

 
JI de Santa Maria 
“A tartaruga que só queria dormir” (teatro/canção) 
 
Externato Torraltinha 
“Portugal no Oriente e Oriente em Portugal” (dança e apresentação multimédia) 

 
EB1/JI de Santa Maria 
“Fundo do Mar” (canção) 
“A atividade física é fixe” (vídeo) 
“Hip Hop Nigga” (dança) 
 “The spaghetti song” (canção) 
“Mozart alla turca”(Orff) 

 
 
♦ Dia 22 | 11h30  
 

Agrupamento de Escolas Gil Eanes (2.º/3.ºCiclos) 
Escola EB2/3 das Naus 
“Avós e Netos: Memórias e Tradições” (performance) 
 
Agrupamento de Escolas Gil Eanes (Secundário) 
Escola Sec. com 3.º ciclo Gil Eanes 
“As zombibetes e o avô do Lourenço” (vídeos) 
 

 
♦ Dia 22 | 20h00 
 

Colégio Bambino 
Uma paródia a caminho do rally paper (teatro) 
Celebração dos 25 anos do colégio  

 
 
 
♦ Dia 26 | 9h30 

 
Escola EB1 do Bairro Operário 
“Educando a vida” (canção) 
“Os pequenos Operários” (projeção de um filme) 
“Sombras chinesas” (projeção de um filme) 
 



 
Santa Maria 
“Afetos” (dramatização) 
“Dança com livros” (dança) 
“tchaikovsky” (dança) 
“Carochinha” (dramatização) 
 
EB 1 Luz 
“Plantar e semear cores, cheiros e sabores” (Projeção multimédia) 
 

 
♦ Dia 26 | 20h00 
 

Santa Maria (Pré) 
“A tartaruga que só queria dormir” (teatro) 

 
Santa Maria 
“ O dia a dia na escola” (projeção do filme) 
“Tudo ao contrário” (poesia) 
“Dança com livros” (dança) 
“Afetos” (dramatização) 
“Melodias com plástico” (musical) 
“Félix o Salvador” (apresentação de um livro digital) 
“É tão bom recordar” (canção) 
“Roupas usadas não estão roubadas” (desfile de moda) 
“ Orquestra AEC “ (música) 

 
 
♦ Dia 27 | 9h30 
 

Bairro Operário 
“Horticulando saberes” (projeção de um filme + canção) 
 
Santa Maria 
“Percursos” (apresentação de projetos) 
“Melodias de plástico” (musical) 
“Tudo ao contrário” (poesia) 
“É tão bom recordar” (música) 
 
Sta Maria AEC 
“Coreografia” (dança) 
“And saying goodbye” (poema) 
“This is my friend” (canção) 
“Gosto de Flores”(canção) 
“Papagaio Louro” (canção e flauta) 
 
Colégio Bambino 
“Cidadania” (apresentação e música)  

 
 
♦ Dia 27 | 21h00 

 
Bairro Operário 
“Banda Filarmónica do Bairro Operário” (música) 



 “Horticulando Saberes” (filme e canção) 
“Cantar para os males espantar” (canção) 
“Projeto KIDS” (Animação musical) 
 

 
 
♦  Dias 03 e 04 de junho | 10h30 e 20h30 + dia 05 de junho | 20h30 

 
Escola Secundária Gil Eanes 
“Felizmente está a trovejar” - Teatro faz de Conta Gil 

 
 
 
♦ Dia 6 de junho | 21h00 

 
Agrupamento de Escolas GE 
IV Festival da Canção “A Voz do Gil” (espetáculo de música) 

 
 
 
♦ Dia 9 de junho | 15h30 / 17h30 

 
Bambino 
“Festival de Música” (música) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


