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Escalão A – Texto Verbal e Texto Não Verbal 

Bidimensional 

1.º prémio: Borboleta, “Quando eu danço… fico tão linda que até brilho” 
(Jardim de Infância de Santana) 

2.º prémio Ex aequo: Olhão, “Quando danço… na piscina é muito 
divertido.” (Jardim de Infância de Santana) 

2.º prémio Ex aequo: Lolita, “Quando eu danço… é com as minhas amigas 
e fazemos posições difíceis.” (Jardim de Infância de Santana) 

3.º prémio: Mate, “Quando eu danço… faço danças de roda” (Jardim de 
Infância de Santana) 

Tridimensional 

1.º prémio: FAFA, “Quando eu danço… é a menina do rancho. Ela dança 
com o pote na cabeça.” (Jardim de Infância de Santana) 

2.º prémio: Flor, “Quando eu danço… gostava de dançar no rancho.” 
(Jardim de Infância de Santana) 

 

Menções Honrosas: 

• Gonzo, “Quando eu danço … até vejo estrelinhas.” (Jardim de 
Infância de Santana) 

• DIDI, “Quando eu danço… é break dance, danço tão bem que até me 
atiram flores” (Jardim de Infância de Santana) 
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• GUS, “Quando eu danço… gosto de rock n rol” (Jardim de Infância 

de Santana) 

• Cientista, “Quando eu danço… é uma dança clássica, ballet” (Jardim 
de Infância de Santana) 

 
Escalão C – Prosa 

1.º prémio – Ariel Monteiro, “Sou a Ariel Monteiro e danço num 
conservatório de música e dança.” (Escola João de Barros) 
 

Escalão D – Prosa 

1.º prémio – Oceana Vilas, “Dança... um tópico discutível e indiscutível” 
(Escola Joaquim de Carvalho) 

2.º prémio – Alice Esteves, “Sei algumas coisas sobre a dança”, 
(Escola Joaquim de Carvalho) 

3.º prémio Ex aequo – Lua, “Eternamente” (Escola Cristina Torres) 
3.º prémio Ex aequo – A rapariga misteriosa, “A dança dos elementos ” 
(Escola Cristina Torres) 
 

Escalão D – Poesia 

1.º prémio – Eduardo Almeida, “Procuro encontrar o que me mantém 
vivo” (Escola Joaquim de Carvalho) 

2.º prémio – H. Jerónimo, “Quando eu danço / Perco-me no meu mundo” 
(Escola Cristina Torres) 
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3.º prémio – H. Ramos, “Quando eu danço/Fecho os olhos com vergonha 
do mundo.” (Escola Cristina Torres) 

 
Menções Honrosas: 

• Linda e Heather, “Quando eu danço/todo o meu corpo vibra” 
(Escola Cristina Torres) 

• InMar, “A Dança do Voo” (Escola Cristina Torres) 

• Emília, “Quando eu danço, tudo à minha volta vira palco” (Escola 
Cristina Torres) 

• Nira Raes, “Tal como a pequena ave/Que furiosa dança em seu 
ninho” (Escola Cristina Torres) 

 

Escalão E – Prosa  

1.º prémio – Micaela Luísa, “Em nome de um sonho”  
(Escola Cristina Torres) 

 

Escalão E – Poesia  

1.º prémio – Teseu, “Acharam me rapaz à nascença / Completo inimigo 
de Orfeu” (Escola Cristina Torres) 
 


