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Há 20 anos que o Município de Palmela escolheu a Arte, enquanto direito universal 
das crianças e dos jovens, para festejar o acesso à educação, e a oportunidade de 
desenvolvimento pessoal e relacional e de participação na vida cultural e artística de 
Palmela.

Ao longo da sua vida, pelas suas características, o FANTASIARTE afirmou-se como 
uma das principais expressões da política cultural municipal, que se estende muito 
para além do universo escolar abrangendo toda a comunidade educativa, desde a 
escola até ao cidadão. É, talvez por isso, um projeto exemplar: uma aposta profunda 
na Educação pela Arte, dirigida às gerações mais novas mas que toca todas as ger-
ações, e que contribui para a construção de uma cidadania mais informada, formada 
ao longo da vida, livre e capaz de construir um mundo melhor, mais colorido, mais 
inclusivo, participado e, por isso, feliz.

Parabéns às crianças, jovens, professores, educadores e animadores, Pais e Encar-
regados de Educação. Parabéns a toda a equipa que ano após ano constrói mais 
uma etapa do projeto!

Adilo Costa
Vereador do Pelouro da Educação



Ouvir
Ser ouvido
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FANTASIARTE, 20 ANOS...

Há 20 anos escrevia-vos o recém-nascido Fantasiarte. Fui um bébé desejado, pla-
neado e que muito gritou para afirmar a sua chegada ao mundo. 
Os meus primeiros anos foram saudáveis. Como todas as crianças, brincar era a 
minha paixão, a minha forma de sentir a vida. A Escola era mais vivida no inverno. 
Das horas ali passadas, poucos foram os momentos em que estive triste pois sen-
tia-me procurado e acarinhado por professores, educadores, meninos e meninas... 
Estávamos sempre desejosos que chegasse a primavera, ali pertinho do verão, o 
tempo de mostrar, em FESTA, o que laboriosamente construímos, preparámos e 
desenvolvemos na Escola. E tanto que aprendemos!
Eu, pequenino, punha-me em bico de pés para puxar a cortina do palco e espreitar a 
alegria contagiante de tantas crianças a cantar, a dançar, e a aplaudir outras tantas 
a representar. Cresci feliz na Escola e no palco!!!
Agora, com 20 anos, já não sou criança, mas é com elas que quero estar. Já não vou 
crescer com elas, a par, mas quero ajudá-las a crescer. É a magia da Arte: quanto 
mais velha mais sábia. 
O meu desejo é que a COMUNIDADE confie que a Arte é uma forma linda de Educar 
e Ensinar crianças e jovens, de apelar ao seu sentido crítico e estético, de ocupar 
saudavelmente a sua mente enquanto aprendem a ser cidadãos interessados, en-
volvidos e integrados no mundo que os rodeia. 

Carta aos Pais, adaptada, 2014/15
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“Confrontada com a missão de formar cidadãos, a escola é o lugar por excelência de 
levar a cabo projetos de animação. E é no intercâmbio de conhecimento e esforços 
entre participantes e partes envolvidas que se projeta a dimensão pedagógica que 
tem envolvido o Fantasiarte.” 
(…) Com os trabalhos preparativos para as apresentações (…) [os alunos] desenvolvem 
competências pessoais e sociais, para as quais muitos deles não se consideram prepa-
rados(…).”

in Oliveira, Daniela, prof.ª (2013), «Fantasiarte-Teatro e Cidadania», Fantasjornal10, pág.11,
Ed. Câmara Municipal Palmela



ABRAÇADO À VIDA E À COMUNIDADE

O amor à Cultura e à Educação caracterizam a minha personalidade. Mas, fui apren-
dendo que é o ensino, a formação, as vivências, o arriscar, o falhar e não desistir que 
constroem e enformam o caráter.
Hoje, estou convicto que todos os que cresceram comigo – professores, educa-
dores, pais, alunos/as  -  compreendem esta dimensão importante da Educação: a 
Arte. A arte que se aprende, que se constrói, ou simplesmente se descobre, que se 
cria, experimenta, que se vive.
Enquanto fui descobrindo este caminho, encontrei outros… aqueles que nos levam 
à consciência dos valores, à capacidade de sonhar e de lutar e de lutar pelo sonho, 
aos lugares de relação, de afetos e emoções, ao abraço à Vida e à Comunidade.

15
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“Ao valorizar a oportunidade de 
mostrar os trabalhos desenvolvidos 
no âmbito da produção escolar, o 
Fantasiarte tem facultado o aces-
so de muitas crianças à expressão 
plural da cultura com o que tem 
promovido a adaptação ao meio 
escolar, contribuído para o desen-
volvimento integral dos alunos no 
processo de formação e ajudado a 
criar situações que condicionam, fa-
voravelmente, o sucesso pedagógi-
co e a coesão social em contexto”.

in Oliveira, Daniela,prof.ª (2013), 
«Fantasiarte-Teatro e Cidadania», Fantas-

jornal10, pág.11, Ed. Câmara Municipal 
Palmela
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DAR FORMA À IDEIA 
Da Escola para o Palco

Subir ao palco, um palco qualquer (e ao do S. João!!), sempre foi a parte mais emo-
tiva do meu percurso. Mãos frias, nervoso miudinho, ansiedade...“Vai correr bem…e 
depressa!”. Mas nunca o vivi como a parte principal e mais importante para mim. 
“O que vamos fazer este ano? Como vamos fazer?”. Eu adoro esta parte! Uma 
grande confusão! Mil ideias surgem, absolutamente nenhuma serve. “Este ano não 
vamos participar”, oh!...  Finalmente uma ideia! É consensual… Vamos fazer! vai ser 
brutal!

Sobrevivência e desenvolvimento

17



Aplaudo a “mobilidade” e a formação! Como foi, e é, bom conhecer, ter contacto com 
artistas, ateliês, exposições, encontros, espetáculos, festivais... Aprende-se tanto...
até a ser público!

18



Visitar o palco é o momento reservado para conhecer o espaço das FESTAS: os 
camarins, os acessos, ensaiar... É muito importante para afinar as questões mais 
técnicas, as marcações dos lugares em palco, a luz, o som, os cenários...

Acesso a informação apropriada

19



“Da ampla oferta cultural a que o Fantasiarte se propõe, [podemos  destacar] a ex-
pressão dramática e o teatro como contributo para que a experiência de vida seja 
compreendida num patamar de convergência de saberes e afetos, ou mesmo trans-
formada, de modo enraizado e fundado no exercício do espírito crítico e reflexivo 
permanentes, a partir do que o educador pode atingir, longe da metodologia tradicio-
nal, um conjunto de objetivos  considerados de difícil alcance.”

in Oliveira, Daniela,prof.ª (2013), «Fantasiarte -Teatro e  Cidadania», Fantasjornal10, pág.11,
Ed. Câmara Municipal Palmela

Respeito
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PARTILHAR A CRIAÇÃO
Do Palco para a Comunidade

E aqui está ele, o palco! A vida é assim, não é? Nos tempos em que somos 
desafiados, testados, parece que toda a nossa preparação foi pouca para o peso da 
responsabilidade do momento:«A história é apenas uma estória, os cenários fizemos 
nós. A música humm… talvez a que escolhemos primeiro fosse melhor… será que 
o público vai perceber o que queremos contar? não importa! Daqui a pouco somos 
público e vamos a aplaudir! Para o ano faremos melhor!»

Que bom treino, eu tive, para o palco da vida!

21
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Entre a minha história e a tua...
... o FANTAS!!
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Lembro quem me acompanhou durante as Festas: a Grande! equipa de Animação 
da Biblioteca de Palmela… Obrigado, João e Ilda… e aos outros colegas que dela 
fizeram ou fazem parte!

24



Lazer atividades

recreativas

culturais
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Meu amigo Fantasiarte!
Fizeste-me crescer, enquanto Animador, e acreditar que todos nós temos um sentido 
criativo que a qualquer momento pode despertar... Obrigado!

É muito importante desde pequeno poder conviver e fazer parte da educação pela 
arte, enquanto uns se sentem Pais do Fantasiarte, eu sinto-o como um irmão que me 
acompanhou ao longo dos anos. Crescemos juntos e aprendemos conjuntamente. 
Assim se cresce, assim se aprende a viver.

João Matos
Coordenador da Equipa de Animação do Fantasiarte

Animador na Biblioteca Municipal de Palmela
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Opinião
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Bom dia Fantasiarte! Parabéns pelo teu aniversário. 

Queria dar-te um presente, Mas não sei o que comprar.
Vou dar-te algumas palavras, 
Que no coração podes guardar:
“Alegria”, “fantasia”, “emoção”. “Histórias”, “música”, “animação”. 
Contigo e com as crianças que te visitaram, ao longo destes anos, pude experimen-
tar cada uma dessas palavras. 
Viva o “Direito a Sonhar” e o “Dever de Animar” todos os que nos rodeiam! Viva a tua 
Festa e que venham mais 20 anos!

Ilda Soares - Câmara Municipal de Palmela
Equipa de animação Fantasiarte
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Obrigado

fantasiarte!
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A universalidade da sensibilidade, o respeito pelo outro, as solidariedades ativas 
desinteressadas, os sentidos partilhados e desvelados são valores que se impõem 
todos os dias, na escola e na vida, e eles também são teus, FANTASIARTE...!

Sandra Cordeiro

Ambiente familiar
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FANTASIARTE, Já tens 20 anos!

1996, um estágio curricular para fazer, uma Vereadora - Antonieta dos Santos – entusias-
mada, um Boletim Municipal com fotografias de um novo projecto: Tu. Esta é minha pri-
meira memória de ti, Fantasiarte, e é muito feliz. Com uma comunidade educativa sedenta 
de trabalho expressivo, desafiar as comunidades artísticas para a Educação pela Arte e 
de relação com as escolas, marcaste o início da minha carreira ao serviço das pessoas.
A tua aposta, de certa forma inovadora, em formação para os professores/educa-
dores e para as crianças, que fez circular pelos aceiros do concelho espetáculos e 
animações para as escolas, que programou semanas de festas com salas a abarro-
tar e com trabalhos desenvolvidos pelas escolas, que acompanhou turmas a even-
tos de referencial nacional ou internacional, que incentivou a constituição de alguns 
grupos e clubes de natureza artística, que fez reuniões de avaliação com salas che-
ias de educadores e artistas a quererem mais…criou uma marca educadora. Ver-te 
crescer, em simultâneo com o desmultiplicar de patrimónios individuais e coletivos 
que te sentem como essa marca foi e é fantástico!
De mãos dadas com a Cultura e a Educação, obrigas a que todo o desenho, pro-
gramação, execução e avaliação conte sempre com equipas multidisciplinares. Na pro-
dução das Festas, a equipa alarga à Comunicação, Logística, Animação Infantil e outros 
serviços mobilizados para cada edição… chegámos a ser cerca de 20 colegas, por dia…
As interlocuções contínuas geradas pela Comunidade Educativa, tua parceira bas-
ilar, formam a nossa capacidade de comunicação, de iniciativa, de mediação, de 
relação e de incentivo até às Festas… ficam as ansiedades e nervosismos partilha-
dos, até ao momento público.
És para as pessoas e das pessoas e, como tal, feito de emoções, de afetos, de co- 
ragem, de amizades e de liberdades. Um património inestimável! Fazes-me acredi-
tar que todos os seres humanos têm um potencial criativo e capacidade de imaginar, 
de criar, de inovar, de provocar com intenção educadora, ao longo da vida. 

Sandra Cordeiro - Câmara Municipal de Palmela
Projeto Fantasiarte 1996-2014



Com o crescimento do FANTASIARTE foram surgindo iniciativas e dinâmicas cul-
turais que certamente marcarão a história da cultura no nosso território: FIG; FIAR; 
Queima do Judas; Março a Partir entre muitas outras. Com avanços e recuos, o 
Fantasiarte é, hoje, indissociável da vida na Comunidade Educativa de Palmela.

Alberto Pereira

Cultura
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FANTASIARTE, um Bem Comum…
Afirmar o Fantasiarte como bem comum ou marca de território é já falar no conjunto 
de razões que acompanhou o momento da sua conceção e criação.
Em 1994, fruto de algumas experiências já desenvolvidas pela Câmara Municipal de 
Palmela (como a “Escola Colorida”), surge terreno e necessidade de criar “algo” aglu-
tinador e centrado no princípio da educação pela arte. O desafio era grande e os resul-
tados não se perspetivavam rápidos ou imediatos. Ainda assim, a Autarquia acreditou 
e a Comunidade Educativa tomou como seu, desde a primeira hora, o Fantasiarte.
Estar no processo de criação do Fantasiarte foi um privilégio que claramente acom-
panha toda a minha vida afetiva e profissional, mais ainda pela partilha que desde o 
‘momento zero’ foi possível desfrutar.
20 anos depois, continuo de corpo inteiro. Com todas as convicções em curso, com as 
dúvidas permanentes que nos ajudam a corrigir, com o amor pelo projeto que teima em 
não sair, com toda a comoção de sempre e a esperança dos resultados que são amanhã.
As muitas vezes que chorámos juntos de alegria e afetos pela força que vimos dos 
sorrisos, do prazer de centenas de crianças, da sua liberdade como fazedores, os 
principais fazedores. Dos abraços sentidos dos professores e aquele momento que 
a canção liberta num aviso que toda a equipa recebe “…Vou nascer outra vez,…”
O episódio a 300Km de casa quando ouvi de uma criança “ó mãe olha o Sr. amigo 
do Fantas...”
A equipa inteira que todos os anos abraça a Comunidade Educativa.
O momento em que um pai (em 2013) nos anunciou “…eu também participei neste 
projeto como aluno. Hoje venho ver o meu filho.”
Ao fim de 20 anos o tema “Educação pela Arte” está na da discussão da Escola. 
Há um espaço ganho para a criatividade, para a libertação dos sentidos, para a 
afirmação dos alunos, pais ou professores/educadores no processo de crescer. A 
Cultura não se oferece. Os indivíduos são agentes plenos de cultura. Acreditamos 
que esse deva ser o melhor resultado.

Alberto Pereira - Câmara Municipal de Palmela, co-autor do projeto Fantasiarte



Criámos público. Os alunos e os pais “reclamam” Fantasiarte quando os professores 
não se mostram disponíveis para participar. Entrou na rotina e nos Planos de Ativi-
dade anuais da Escolas. 
Agora está crescido, mas não vamos deixá-lo ir embora…

Fernanda Rôlo

Brincar
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Sobre o FANTASIARTE… 

Penso muitas vezes nele como um filho. Foi um processo de conceção e um pro-
cesso de criar (no sentido de ajudar a crescer, a amadurecer). A minha filha tinha 
nascido em Abril e de algum modo sempre associei estes dois factos. Estranho….
Nasceu em meados de 1994. Lembro-me da primeira conversa formal – 29/agosto 
- com o responsável pelo Programa Municipal de Teatro, na qual delineámos uma 
forma de introduzir o teatro nas escolas. Algo que abrangesse a formação para pro-
fessores, apoios para a área das expressões articulados com o apoio a projetos de 
escolas e acompanhamento aos grupos…
O Fantasiarte nasce, talvez, da necessidade de uma cultura de desenvolvimento das 
artes criativas no concelho, mas também de uma convicção forte desta autarquia 
de que seria uma forma de mobilizar e de motivar a Comunidade Educativa para a 
vertente educativa da Arte, como um importante e eficaz contributo para a formação 
dos cidadãos.
A 24 de Outubro deu-se o batismo do projeto. O nome que viria a constituir-se como 
a sua “marca”: FantasiArte com A maiúsculo na Arte. Ao longo do seu crescimento, 
em algum momento perdeu-o…
Partilhávamos em todas as reuniões o que para nós era crucial: O processo que 
conduzia às Festas, não as Festas, era o herói! A decisão do trabalho a apresentar, 
os ensaios, a escolha da música, a construção dos cenários, dos fatos, o estar em 
palco, o aprender a ser público, a formação de professores, o plano de mobilidade 
eram os momentos que queríamos que a comunidade educativa sentisse como ver-
dadeiramente importantes.
Hoje, sobra a nostalgia… Quem “ensinou” o projeto a dar os primeiros passos, sente 
alguma pena de não estar no terreno. Mas permanece o orgulho: pelos percursos 
que tem feito, pelas equipas que nele têm trabalhado, por ser uma referência na Co-
munidade Educativa do concelho e, até, noutros concelhos do país. 

Fernanda Rôlo - Câmara Municipal de Palmela, co-autora do projeto Fantasiarte



Com a força que nasceu, com as aprendizagens que nos permitiu, o Fantasiarte fez-
nos crescer, a todos - pais, professores, educadores, crianças e jovens... Acredito 
numa juventude irreverente, mas responsável, do Fantasiarte.
Que a força, a visão e a estratégia com que nasceu não se perca na inconstância 
dos tempos turbulentos próprios da juventude, mas não só...

Teresa Marques, professora 1º Ciclo EB - Aires, Palmela

Vida privada
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O Fantasiarte cresceu muito e eu cresci com ele, como professor, como artista da 
arte da musica e da dança e aprendi muito com os alunos, porque o saber não ocupa 
lugar...

A minha escola aprendeu a conhecer o Fantasiarte e toda a sua riqueza cultural 
através dos meus colegas e de mim, que nunca falhei nestes 20 anos...
20 anos, vinte degraus que subi desde o início até hoje e, espero, muitos mais anos 
para a frente....

Rui Machado – professor de Música 2.º Ciclo EB José Maria dos Santos, Pinhal Novo
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O Fantasiarte é muito importante, pois envolve várias comunidades escolares e tro-
ca/partilha de trabalhos artísticos. É um dos dias mais esperados pelas crianças. 
Somos sempre muito bem recebidos no Cine-Teatro S. João.”

Sabrina Silvestre, professora de Dança Jazz e de Ballet
EB Salgueiro Maia e EB Zeca Afonso, Pinhal Novo

Educação
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Olá Fantasiarte! Lembro-me de ti e do quanto adorei conhecer-te e viver alguns dos 
momentos que me proporcionaste. Acho que és o melhor evento de divertimento 
para crianças!
Diverti-me, aprendi, brinquei, fiz um pouco de tudo. Participei durante 5 anos, com 
professores diferentes. 
Na tua equipa há excelentes profissionais que tanto nos camarins, como na entrada 
e saída do palco, sempre foram muito atenciosos e sempre fizeram e fazem um ex-
celente trabalho no palco. E, embora seja uma “brincadeira”, exige muito trabalho, 
que sempre foi feito da melhor forma.
Agora tenho uma irmã que já participou 2 anos e eu vou ver os espetáculos e aju-
do-a na preparação: fazer fatos, pintar os cenários, as caras e tudo mais, e acho um 
trabalho incrível. 
Adorava que as próximas gerações participassem também.

Vera Matos, Aluna da EB Hermenegildo Capelo, Palmela

Foram anos alegres, musicais, dramáticos, movimentados e de muita participação.
Desde o pré-escolar até ao fim do 1.º ciclo que gostamos de participar nas tuas 
FESTAS.
Crescemos contigo, fazes parte da nossa família e todos te conhecem.
Contigo experimentamos sempre coisas novas que tornam a aprendizagem diverti-
da.
É um prazer partilhar com todos o que fazemos e subir ao palco com os nossos 
amigos para apresentar o nosso trabalho. Conhecer novos amigos é sempre uma 
felicidade e uma emoção que proporcionas.
São momentos lúdicos em que a Arte nos ensina a viver e a aprender.
Até já! Vamos continuar a crescer juntos e a sermos felizes...

Ana Lixa, professora 1.º ciclo, EB Cajados, Marateca
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Eu adoro o Fantasiarte porque é alegre e divertido. Os Fantas são muito simpáticos 
e quando estou no Fantasiarte sinto que se abre a porta da minha imaginação. O 
Fantasiarte é um mundo cheio de sonhos tornados realidade. Para mim não há nada 
de mal no Fantasiarte.

Leonor Salgueiro aluna do 4.ºI - EB Salgueiro Maia, Pinhal Novo

Proteção da identidade



43

Fantasiarte

És sem dúvida uma mais valia cultural na vida escolar dos nossos filhos e alunos.
Um “espetáculo” que põe em evidência a criatividade de cada criança, promoven-
do o desenvolvimento de competências que contribuem, por si só, para um maior 
sucesso escolar.
Toda a estruturação da atividade pelas crianças desde o guião da peça à concre-
tização da mesma em palco, com tudo o que isso implica, cenários, adereços, e ou-
tras questões cénicas, ajuda a criança a consciencializar-se que cada projeto requer 
empenho e estruturação.
Outra curiosidade e mais valia tuas é que as peças são vistas pelas crianças e o pú-
blico visado são as crianças. Esses atributos ajudam a criança a colocar-se no lugar 
do outro e a desmistificar a dificuldade do colocar em cena um trabalho realizado na 
escola, mas levado para o palco a sério: o Cine-Teatro S.João, em Palmela.
Para quem já acompanhou turmas ou esteve na plateia a assistir a uma dança ou 
peça de teatro sente que transpira a espontaneidade, a alegria, a genuinidade de 
cada uma das crianças que sobem ao palco. Qualquer pai, mãe ou professor sai do 
espaço de alma cheia, com a certeza de que por intermédio das artes vem à tona o 
melhor de cada uma daquelas crianças.

Associação de Pais EB Salgueiro Maia, Pinhal Novo

FANTASIARTE ou seja a arte do Fantas que somos todos nós, aqueles que mar-
cam presença nesse espaço-tempo mítico quase a roçar o sagrado (...) - Haja luz!
E ela sai, como magia, a revelar o artista que todos temos “dentro”de nós e desta 
forma os caminhos da arte se engrandecem. 
O meu BEM HAJA a todos: a Deus, ao Fantas e aos homens e mulheres que tor-
nam possível a concretização dos sonhos mágicos de muitos meninos.

Ana Maroto, professora, Escola Secundária de Palmela
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FANTASIARTE...

O que mais gosto em ti é a porta que abres à relação com o público. Fazer parte da 
equipa é, por isso, possibilitar brindar em forma de FESTA a relação das pessoas 
com o Palco e as Artes. Uma relação de aprendizagem que põe em causa o que 
sabemos, fazemos, somos e sentimos….
Aquilo que faz  tremer de medo – subir ao palco - é o que mais te marca, na par-
ticipação. Nas “luzes da ribalta” recebe-se um outro tipo de aprendizagem, o das 
emoções … e essas ficam de certeza.   
Os teus 20 anos revelam que vale a pena criar equipas intersetoriais que cruzem 
objetivos, estratégias, interesses e tempos, investindo na educação pela Arte como 
instrumento que integra as competências físicas, intelectuais e criativas e possibilita 
relações mais dinâmicas e frutíferas entre educação, cultura e arte. 

Maria José Travanca - Câmara Municipal de Palmela, Equipa Fantasiarte

Passados 20 anos, e apesar da minha participação hoje ser muito pontual,  sinto 
que o nosso público alterou hábitos e comportamentos, tais como, saber estar numa 
sala de espetáculos e interpretar a cultura e a educação pela arte como uma mais 
valia na consolidação dos conteúdos escolares e na formação do indivíduo, enquan-
to cidadão ativo e interventivo.

Ana Agostinho - Câmara Municipal de Palmela, Equipa Fantasiarte
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Amigo Fantasiarte!
Sempre exigente e muito desgastante, pedes-nos tarefas que carecem de mui-
ta polivalência, no entanto, sempre recompensador! Poder contribuir para que os 
alunos do concelho de Palmela possam vivenciar o contacto com o palco e terem 
uma experiência que lhes ficará na memória, vale tudo. 
Guardo na memória alguns programas que me emocionaram, os sorrisos e boa dis-
posição de toda a comunidade educativa que se envolve e participa.
As crianças são o melhor do mundo! Este projeto é delas, dos educadores e pro-
fessores, dos encarregados de educação, nós só cá estamos porque eles querem 
e participam e estas experiências são únicas e muito enriquecedoras para todos 
aqueles que intervêm, onde me incluo.

José Ratinho - Câmara Municipal de Palmela, Equipa Fantasiarte

Fantasiarte!És das crianças, para as crianças, sem esquecer os professores,  Edu-
cadores e auxiliares (comunidade Educativa).
Contamos 20 anos de alegria, criação, imaginação e sobretudo paixão.
És o despertar da educação pela arte, um juntar de vontades, de partilha, de encon-
tro e de fantasia. És um pedacinho de todos nós.

Luisa Serrano - Câmara Municipal de Palmela, Equipa Fantasiarte

Sou muito lamechas, guardo portanto como memória todos os programas que me 
emocionam, e são quase todos!…cheguei a chorar no escurinho do palco.

Susana Martins - Câmara Municipal de Palmela, Equipa Fantasiarte

As tuas estrelas, Fantasiarte, são os nossos pequenos artistas e as suas apresen-
tações. As experiências e as memórias que guardo são tantas que se dissesse ape-
nas uma estaria a ser redutor...

Pedro Anastácio - Câmara Municipal de Palmela, Equipa Fantasiarte



Obrigado Fantasiarte pelo muito que tenho ganho, enquanto professora/formadora 
e pelo enriquecimento dos meus alunos, pela participação no projeto, cuja perda 
seria uma subtração  aos princípios gerais que regem o sistema educativo, que é o 
mesmo que dizer, uma perda inestimável da possibilidade de aprendizagens no âm-
bito da dimensão ética e cívica dos jovens, a partir da sensibilidade artística, estética 
e criativa para a cidadania responsável plena-por si e pelos outros.

in Oliveira, Daniela,prof.ª (2013), «Fantasiarte -Teatro e Cidadania», Fantasjornal10, pág.11
Ed.  Câmara Municipal Palmela

Pensamento consciência religião
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É só contar até 3 
1, 2, 3 Vou nascer outra vez
Fechar os olhos (1...2...3...)
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Cantar

Obrigado a todos!
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Escondemos, neste livro, alguns dos DIREITOS DAS CRIANÇAS.
Encontre-os e desafie a que outros o façam. As crianças vão agradecer!

www.unicef.pt


