
este ano,
o palco vive
nas escolas!
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o palco 
somos nós! 
Fazer acontecer o FANTASIARTE é 
festejar o reencontro, celebrar a escola e 
a educação pela arte com a comunidade 
educativa. Preparar, representar e 
assistir ao espetáculo, significa, este 
ano, recordar as memórias do Fantas, 
desfrutar a festa e imaginar um Palco 
em cada uma das crianças e dos/das 
alunos/as, porque, “O PALCO SOMOS 
NÓS, o fantasiarte VIVE NA ESCOLA!”
Em maio e junho a festa FANTASIARTE 
vai acontecer!



https://www.cm-palmela.pt/viver/
noticias/noticia/este-ano-o-palco-
vive-nas-escolas-fantasiarte-volta-
a-celebrar-a-educacao-pela-arte

17 a 21 de maio 

viva 
fantasiarte 
#filme
O Filme FANTASIARTE, retrata 27 edições 
de um projeto que aposta na Educação 
pela Arte através da promoção, difusão e 
divulgação dos trabalhos desenvolvidos 
pelas escolas e IPSS nas áreas 
expressivas ou artísticas. O teatro, a 
música, a dança, o canto, a mímica 
e as artes visuais, como veículos de 
comunicação e de desenvolvimento, nos 
quais se destaca o papel fundamental 
dos docentes e não docentes e também 
dos pais, mães e encarregados/as de 
educação na concretização de uma 
educação de qualidade.
Veja aqui
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17 a 21 de maio

este ano, 
o palco 
vive nas 
escolas!
Carta aos Pais, mães, 
encarregados/as 
de educação
Carta às Crianças 
e às/aos Alunas/os

(pré-escolar e 1.º CEB da rede 
pública e solidária)



junho

o palco 
somos 
nós! 
Publicação que apresenta os 
trabalhos artísticos realizados 
pelas crianças e pelos alunos/
as das escolas e IPSS, no âmbito 
do fantasiarte. Também recorda 
que o Fantas vive na memória 
de cada um e que a arte e a 
fantasia, são fundamentais para o 
desenvolvimento de possibilidades 
de interpretação do mundo e 
expressão do pensamento e da 
criatividade das crianças. Saiba tudo 
em: www.cm-palmela.pt



8, 9 e 11 de junho

o palco 
somos nós 
fantasiarte 
na escola
Em junho, o Palco do FANTASIARTE 
vive na EB Aires, EB Alberto Valente e 
a EB José Saramago, escolas que vão 
receber a festa fantasiarte em forma 
de performance artística criada por 
PIA – Projetos de Intervenção Artística, 
CRL. Com muita alegria, imaginação 
e surpresas, aviva-se a importância 
fundamental do direito à infância, à 
expressão livre e ao acesso à cultura e 
às artes, condições fundamentais para o 
desenvolvimento físico, mental, espiritual, 
moral e social das crianças.



Câmara Municipal de Palmela com Comunidade Educativa

Organização

#viva fantasiarte
#o palco vive nas escolas
#o palco somos nós


