
 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE CANELAS 
Ano letivo 2018/2019  

 

 

No próximo dia 30 de novembro, sexta-feira, a partir das 18h00, decorrerá na escola-sede do Agrupamento de 

Escolas de Canelas, o lançamento do DVD “Canções do Mundo – Natal”. 

Este evento realizar-se-á em simultâneo com o Mercadinho de Natal organizado em colaboração com as Associações 

de Pais. 

No Mercado terá oportunidade para Jantar (bom e barato) e de se deliciar com as especialidades de cada associação 

e acompanhar cada dentada com as músicas cantadas pelos nossos alunos. 

Todas as Escolas apresentarão as suas canções, podendo viver todo o trabalho editado no DVD. 

Nesse dia poderão levantar o DVD encomendado, e se por acaso se distraiu haverá outros tantos que poderá levar. 

Convidamos todos os pais e familiares a participar neste evento. 

Este programa também está disponível na página do Agrupamento e estará afixado nas escolas do 1º ciclo.                                                                                                                                      

        

Canelas, 27nov2018    O Diretor 

 ________________________________                            

                    (Artur Manuel Vieira) 
 

 

HORA ESCOLA MÚSICA 

 

HORA ESCOLA MÚSICA 

18:00 ACADEMIA SÉNIOR As janeiras 

21:30 

5º 
In a bleak midwinter 

18:20 BRANDARIZ Enfeitem as casas Ah, vinde todos à porfia 

18:40 LABORIM Dorme, dorme 
6º 

Drummer boy 

19:00 SERPENTE 
Nossas casas Natal de Évora 

El noi de la mare 

22:00 

7º Santa Claus is coming to town 

19:20 ALQUEBRE 
Brilha lá no céu 8º Frosty the snow man 

Eu hei de dar ao menino 9º C’est le jour de la Noel 

19:40 MONTE Um pastor vindo de longe 
22:30 SECUNDÁRIO 

Noel nouvelet 

20:00 LOUREIRO 
Rudolfo era uma rena White Christmas 

No primeiro Natal 

23:00 

PAIS Let it snow 

20:20 LAGARTEIRA 
Pinheiro de Natal PROFESSORES Rock’ín Around the Christmas tree 

Nasceu o Rei dos Reis TODOS Adeste Fideles 

20:40 MEGIDE 
Vi três barquinhos 

A apresentação das canções cumprirá o horário 

apresentado, devendo os alunos envolvidos estar na 

escola-sede pelo menos vinte minutos antes da 

apresentação. 

Natal das Beiras 

21:00 
 

RIBES 
 

Feliz Natal 

Away in a manger 

21:20 
 

CURRO 
 

Prendas 

Las barbas de S. José 
 


