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Gabi Amaral é uma amante das artes. Com 14 anos, já acumula experiências culturais
importantes. Ela é a mais nova contratada da Universal Music, maior gravadora do mundo,
pelo selo Cri Du Chat Disques. No início de 2021, Gabi já havia lançado um novo clipe, no
estilo voz e violão, da música Somewhere Only We Know, feito no famoso estúdio Palco
41, por onde passaram Lenine, Barão Vermelho e, até mesmo, o Queen.
Webséries de sucesso também fazem parte da sua trajetória e o projeto mais recente é a
produção Condomínio do Barulho 2, em que interpreta uma adolescente antenada às
causas sociais e ambientais. A primeira temporada da Websérie contou com mais de 10
milhões de visualizações. Gabi participou ainda de Achados e perdidos, uma produção
CNArtes da diretora Cininha de Paula.
Logo na sua primeira Websérie, Love, Rock&Blues, Gabi foi indicada ao prêmio de
revelação infanto-juvenil na Rio Web Fest e representou o Brasil no festival de Miami.
Também esteve no elenco da versão para o cinema da mesma Webserie ao lado de artistas
como Isabel Fillardis e o cantor Buchecha.
No teatro, foram 6 espetáculos musicais, como “Detona Ralph”; “Anos 80 - um musical de
filho para pai”; “Salada de Fábulas” e “Reino dos mal educados”. O último deles foi a
versão de Annie, clássico da Broadway montado no Rio, poucos dias antes do início da
pandemia.

CANTORA DA UNIVERSAL MUSIC
Gabi Amaral assina contrato com a maior gravadora do mundo, a Universal
Music, pelo selo Cri Du Chat Disques. A partir de outubro, a cantora dará
início aos lançamentos da produção de 24 singles e 8 videoclipes, que serão
trabalhados ao longo dos próximos dois anos.

SOMEWHERE ONLY WE KNOW
Clipe musical gravado em renomado estúdio no Rio de Janeiro

Assista:
https://youtu.be/nzZP-o2jjKA

ANNIE – O MUSICAL RJ
(Esteve em cartaz durante janeiro e fevereiro de 2020)
A DIFERENÇA QUE A DIFERENÇA FAZ

(Esteve em cartaz durante setembro de 2019)
O REINO DOS MAL EDUCADOS

(Esteve em cartaz durante dezembro de 2018)
MUSICAL SALADA DE FÁBULAS

(Personagem: Branca de Neve - Esteve em cartaz do dia 19 de maio até
24 junho de 2018)
ANOS 80 – UM MUSICAL DE FILHO PARA PAI

(Personagem: Gisela Temporada: Outubro / Novembro de 2017)
MUSICAL DETONA RALPH

(Participação no musical no papel de líder de torcida. Tendo se
destacado pela apresentação de sapateado. JULHO/2017)

Gabi Amaral foi apresentadora do Palco Kids no Teatro Municipal de
Niterói, no Rio de Janeiro. Durante 3 horas, ela comandou as
apresentações musicais com o músico Kiko Menezes e cantou para o
público, que lotou todos os setores.
O Playing For Change Day é um Evento Mundial que promove
anualmente a inclusão social por meio da música, sendo realizado
simultaneamente em mais de 60 paises.

Gabi Amaral apresentou e cantou no Playing For Cange Day at Home que, nessa edição,
aconteceu em casa. O festival de música que ocorre, simultaneamente, em 60 países,
mudou o formato para se ajustar às regras de isolamento social. Nesse grande evento de
música global, talentos do Brasil se juntam aos internacionais para promover a
solidariedade entre os povos e ajudar a quem mais precisa.

LOVE, ROCK & BLUES - O FILME
O filme teve pré-estreia no dia 19 de setembro/2018,
no Teatro Cesgranrio. Gabi Amaral é a Clarinha,
mascote da escola de talentos no filme que contou
com a participação da atriz Isabel Filardis e do
cantor Bochecha, entre outros.
Assista:
https://youtu.be/yaU82Dmb5NA

WEB SÉRIE ACHADOS E PERDIDOS - 2020

WEB SÉRIE LOVE, ROCK & BLUES - ABRIL 2018

A série foi exibida em 5 episódios no Youtube
lançados em 2021. Gabi vive uma menina orfã junto
aos seus colegas, que estão em uma cidadezinha
praiana onde os adultos sumiram e, agora, vivem em
um mundo sem a presença deles.

Exibida em 6 episódios no Youtube entre 2017 e 2018 vicendo a personagem Clarinha,
Gabi Amaral foi indicada ao prêmio de Melhor Performance Infanto-Juvenil no Rio
WEB FEST 2017.
No mesmo festival a web série Love, Rock & Blues foi indicada a 7 categorias levando
o troféu de melhor elenco de comédia e escolhida para representar o Brasil no Miami
Web Fest, em Abril de 2018. Na web série, Gabi interpreta, canta e dança.

Assista:
https://youtu.be/HpKvw0a6ml8

Assista:
https://youtu.be/1z6F_ZDvtPs

Rádio 94FM (Roquete Pinto)
Gabi Amaral apresentou o boletim #Falasérienews de julho a
dezembro de 2018, trazendo curiosidades, dicas e entrevistas
com personalidades.

RádioEscola FM
A Rádio Escola FM é um projeto on line para jovens. Gabi faz
entrevistas, traz novidades no cenário musical e nas artes.

LANÇAMENTO DE LIVRO

INDICAÇÃO AO PRÊMIO

CDB - O RETORNO DE MILLA

Gabi Amaral, atriz e cantora mirim, se
lança como escritora e ilustradora na
Bienal do Livro. Gabi ajudou a escrever e
ilustrar o livro EscolaFM, que fala sobre
como crianças e jovens enxergam a
realidade atual da educação e como
pensam que a escola pode ser num futuro
próximo, que já pode começar amanhã.

Gabi foi indicada ao prêmio de melhor performance
infanto-juvenil na Rio WEB FEST pela atuação em "Love,
Rock & Blues", websérie premiada que representou o
Brasil em vários festivais internacionais, como o de
Miami, que contou com a presença da atriz.

Gabi atuou na Websérie teen mais famosa do Brasil.
Teve estreia a segunda temporada no dia 05 de
agosto de 2021.
Assista: https://youtu.be/LNJiALo_3c4

MC DIA FELIZ

SLIME COM

Gabi participou de mais uma edição do McDia Feliz.
Neste dia, a maior parte da renda com a venda do
sanduíche Big Mac foi revertida para a Casa Ronald
McDonald. A atriz mirim ainda animou o público
cantando a música "Trem Bala".

Gabi Amaral foi convidada para participar do evento Slime
Com RJ, expondo suas "signs" (desenhos que servem
como logo para as contas de Slime) e outras formas de
artes usadas para decorar as embalagens dos slimes.

ENTREVISTA PAPO DE MÃE - TV CULTURA
Gabi Amaral e Patricia Limeira em entrevista "Como é ser
mãe de atriz"

ENTREVISTA PARA EMISSORA TV BRASIL
Gabi contou um pouco do novo projeto, escola fm, na qual
ela participa dando dicas culturais.

ENTREVISTA PARA O PROGRAMA CJC+
Gabi esteve na RITTV, no programa CJC+, falando sobre a
vida artística mirim, os desafios e as motivações para ser
uma atriz mirim.

JORNAL CNT - NOTÍCIAS RIO
Link: http://www.cnt.com.br/programas/cnt-notícias-2

JORNAL O FLUMINENSE
Chamada para o evento Play For Change Day
Link:
http://www.facebook.com/ofluminense/videos/707044589650341

Curso de Ballet Clássico – Escola de Dança
Luciane Murta – São Paulo – SP / 2018
Curso de Ballet Clássico: Clube Paineiras
Morumbi – São Paulo – SP / 2018
Curso de violão: Colégio Porto Seguro
São Paulo – SP / 2018
WEB SÉRIE achados e perdidos - CNArtes CIninha de paula / 2020

Curso de teatro Musical: Vamos fazer Arte –
direção Mareliz Rodrigues - Recreio dos Bandeirantes
Rio de Janeiro – RJ / 2018

BALLET CLÁSSICO - AS BAILARINAS
Apresentação única em DEZEMBRO/2014 Sala São Paulo - Centro de São Paulo - SP

Curso de Teclado: Vamos Fazer Arte - Recreio dos
Bandeirantes – Rio de Janeiro – RJ / 2018

Curso Prática de Montagem - Annie –
CEFTEM / 2019
Curso Treinamento de interpretação para
TV ArteFiore - Direção de Ismael Fiorentin / 2019

Curso de sapateado: Escola Maktub – Recreio dos
Bandeirantes – RJ / 2018

Curso de interpretação para TV - São Paulo /
Diretora Márcia Italo. Produtoras Cibelle Santa
Cruz, Marcela Altberg, Thiago Coquelet, Liliane
Di Giorgio / 2019

Apresentação única em DEZEMBRO/2013 Teatro Alpha - Zona Sul de São Paulo - SP

Curso de canto: Escola Maktub – Recreio dos
Bandeirantes – RJ / 2018

Workshop preparação para tv da Talentos e
Estrelas - Rio de janeiro / 2019

MUSICAL: VAMOS FALAR DOS BEATLES

Curso de teatro: Escola Maktub – Recreio dos
Bandeirantes – RJ / 2018

Curso de interpretação para TV - São Paulo –
Direção Márcia Italo. Produtoras Cibelle Santa Cruz,
Marcela Altberg, Thiago Coquelet , Liliane Di Giorgio /
2019

BALLET CLÁSSICO - CINDERELA

Apresentação única em DEZEMBRO/2013 - Teatro do Colégio
Porto Seguro - Morumbi - SP
Curso de Teatro: Escola Parque – Barra da
Apresentação de Voz e Violão de sucessos de banda
Tijuca – RJ / 2018
Curso de Danças Urbanas – Escola Parque
Barra da Tijuca – RJ / 2018

Convenção Projetos Grandes Mestres - Wolf Maya,
Thalita Rebouças, Marcelo Zambelli / 2019

Coach artístico - com Ator Carlos Bonow / 2021
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ASSESSORIA
time@ageimagem.com.br
patricia.limeira@ageimagem.com.br

@GabiAmaralOficial

Gabi Amaral Oficial

/agabiamarall

Mãe e Assessora - Patricia Limeira
11 99665-7704
Pai - Paulo Amaral
21 99717-7704

