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        E┝くﾏﾗゲ P;ｷゲっ EﾐI;ヴヴWｪ;Sﾗゲ SW ES┌I;N?ﾗく

Nﾗ ヮヴﾙ┝ｷﾏﾗ Sｷ; ヱΑ SW DW┣WﾏHヴﾗ ふゲ=H;Sﾗぶ ヮWﾉ;ゲ ヱΑｴ ｷヴ= ヴW;ﾉｷ┣;ヴどゲW ┌ﾏ CﾗﾐIWヴデﾗ SW N;デ;ﾉが ﾐﾗ á┌Sｷデﾙヴｷﾗ S; 
EゲIﾗﾉ; SWI┌ﾐS=ヴｷ; Dヴく Sﾗﾉ;ﾐﾗ SW áHヴW┌ ﾐﾗ >ﾏHｷデﾗ Sﾗ PヴﾗﾃWデﾗ C┌ﾉデ┌ヴ;ﾉっ Pﾉ;ﾐﾗ ﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉ SW áヴデWゲ Iﾗﾏ ; 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;N?ﾗ Sﾗゲ ;ﾉ┌ﾐﾗゲ SW ヱ┨ CEB Wﾐ┗ﾗﾉ┗ｷSﾗゲが Wﾏ Iﾗﾐﾃ┌ﾐデﾗ Iﾗﾏ ﾗ Cﾗヴﾗ Mｷゲデﾗ Sﾗ OヴaW?ﾗ SW áHヴ;ﾐデWゲ W ﾗ 
Cﾗヴ;ﾉ SW Sく Dﾗﾏｷﾐｪﾗゲ SW MﾗﾐデWﾏﾗヴどﾗどNﾗ┗ﾗく    

Cﾗﾐ┗ｷS;どゲW Vく E┝;く á a;┣WヴどゲW ;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;ヴ Iﾗﾏ ﾗ ゲW┌ WS┌I;ﾐSﾗ ; WゲデW IﾗﾐIWヴデﾗく

E┌がぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱEﾐIくESく Sﾗ ;ﾉ┌ﾐﾗふ;ぶぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱ

Dﾗ ぱぱぱぱAﾐﾗ S; T┌ヴﾏ; ぱぱぱぱ Wゲデ;ヴWﾏﾗゲ               ﾐ?ﾗ Wゲデ;ヴWﾏﾗゲ ヮヴWゲWﾐデWゲ               ﾐﾗ IﾗﾐIWヴデﾗ く

O CﾗﾗヴSWﾐ;Sﾗヴ Sﾗ ヮヴﾗﾃWデﾗぎぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱENCく DE EDUCAÇÃOぎぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱ
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O Plano Nacional das Artes nasce de um protocolo entre o Ministério da Cultura e o Ministério da 

Educação com a missão de promover 

artes e do património na vida dos cidadãos

Através desta iniciativa realizada em parceria com a associação 

Orfeão de Abrantes pretende-se valorizar 

através de experiências culturais de pa

comunidade. 

Esta atividade é extra-letiva e a sua 

O acompanhamento da criança durante o concerto 

garantido pela família que desta forma é 

participar no evento.                           

O Plano Nacional das Artes nasce de um protocolo entre o Ministério da Cultura e o Ministério da 

Educação com a missão de promover 

artes e do património na vida dos cidadãos

Através desta iniciativa realizada em parceria com a associação 

Orfeão de Abrantes pretende-se valorizar 

através de experiências culturais de pa

comunidade. 

Esta atividade é extra-letiva e a sua 

O acompanhamento da criança durante o concerto 

garantido pela família que desta forma é 

participar no evento.                           

 

 

O Plano Nacional das Artes nasce de um protocolo entre o Ministério da Cultura e o Ministério da 

Educação com a missão de promover 

artes e do património na vida dos cidadãos

Através desta iniciativa realizada em parceria com a associação 

Orfeão de Abrantes pretende-se valorizar 

através de experiências culturais de pa

comunidade. 

Esta atividade é extra-letiva e a sua 

O acompanhamento da criança durante o concerto 

garantido pela família que desta forma é 

participar no evento.                           

O Plano Nacional das Artes nasce de um protocolo entre o Ministério da Cultura e o Ministério da 

promover “a transformação social mobilizando o poder educativo das 

o património na vida dos cidadãos”. 

sta iniciativa realizada em parceria com a associação 

se valorizar o trabalho escolar 

ncias culturais de partilha entre a escola e a 

sua participação é facultativa. 
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