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Às Gabriellas, Sharpays, Taylors, Kelsis, Marthas e aos 
Troys, Chads, Ryans, Zekes e Jasons que fazem a escola 
ser inesquecível. 
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Agradecimentos

Este almanaque é resultado de muitas e muitas horas 
assistindo High School Musical, com direito a incontá-
veis paradas estratégicas nas cenas mais românticas, 
nas engraçadas, nas mais bizarras. Depois de cantar e 
dançar com os Wildcats, e ficar em dúvida sobre a me-
lhor namorada para Troy, o saldo não poderia ser dife-
rente: cem por cento diversão. 

Mas este trabalho não teria sido tão bacana sem a fan-
tástica contribuição de duas grandes garotas, especia-
listas em HSM. Abayomi Calazans, de 9 anos, que me fez 
ficar apaixonada pelos personagens e ver para quem 
eu estava escrevendo, e Bia Duarte, de 13 anos, que me 
emprestou toda a sua coleção de revistas, DVDs, CDs, 
recortes de jornal... por muitos meses! Em troca, ela leu 
tudo antes de todo mundo e foi também uma revisora 
de primeira. Obrigada, meninas!

Meninas e meninos, cantem, dancem, quebrem as re-
gras, lembrando sempre que estudar é o que faz tudo 
acontecer!
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East High é aqui! 

Se a Gabi e a Taylor estivessem escrevendo este texto, 
elas não pensariam muito para resolver esta questão. O 
enunciado é o seguinte: quantas horas de High School 
Musical são necessárias para descobrir que qualquer 
escola é igualzinha a East High? Levei dois meses in-
teirinhos assistindo aos filmes, 6 horas por dia, todos os 
dias da semana. Portanto, em 60 dias (arredondando o 
mês para 30 dias) foram 360 horas, ou 21.600 minutos 
de High School Musical. Uma maratona! É verdade que 
passei a maior parte deste tempo cantando, decorando 
as falas, apertando freneticamente as teclas reward e 
forward para ver os detalhes das cenas (como quando 
Gabi devolve a gargantilha para Troy no clube de cam-
po e reaparece com ela no fim de HSM 2!). 

O resultado de tanta diversão é o almanaque High 
School Musical de A a Zac. O livro traz 256 verbetes, 
divididos por ordem alfabética, que reconstroem os 
dois filmes e os personagens, trazem curiosidades so-
bre a vida e a carreira dos atores, desvendam o que está 
escondido nas cenas e os principais erros de gravação. 

HSM virou um fenômeno mundial; os filmes bateram 
recordes de audiência no Disney Channel em diversos 
países. A razão desse sucesso estrondoso é bastante 
simples: a gente se apaixona pelos personagens porque 
se enxerga neles. Nossos amigos da escola, do prédio, 
da lan house, da rua... estão todos lá. Em qualquer es-
cola tem o pessoal que adora esportes, os alunos que 
estudam muito e os que nunca estudam, as turmas do 
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skate, dos games e da música, a galera alternativa e ou-
tros incontáveis grupos. Não é assim? 

Nada mais natural do que ter amigos com interesses 
parecidos, gostar da sensação de fazer parte de uma 
turma bacana e de ser aceito. Mas também é muito di-
vertido pensar que a gente pode circular entre muitas 
galeras, conhecer outras pessoas, se surpreender com 
elas e com a imensidão de coisas novas que estão pron-
tas para serem descobertas. O conflito de Troy foi achar 
que jogar basquete não combinava com cantar, que ele 
tinha de escolher estar de um lado ou do outro. E qual-
quer decisão seria abandonar algo de que ele gostava 
muito. Não é nada disso. Tudo bem dormir Gabi e acor-
dar Sharpay, ser dedicada como a Taylor e, ao mesmo 
tempo, curtir hip-hop como a Martha. Quem disse que 
as boinas coloridas do Ryan não combinam com o estilo 
esportivo e os cachinhos fofos do Chad? Esse espírito 
de integração é o que faz HSM ser tão querido, simples-
mente porque ter amigos é muito bom!

Karin Fusaro
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Acampamento de esqui

Férias de inverno e neve rimam com esqui para a tur-
ma do High School Musical. E é num acampamento 
destes que Troy e Gabriella se encontram pela pri-
meira vez. Eles cantam juntos na festa juvenil de ano-
novo, e o que parecia ser um mico daqueles vira uma 
dupla afinada que agita a platéia. Eles trocam telefo-
nes e tiram fotos um do outro, mas Troy vai embora do 
acampamento no dia seguinte bem cedo e Gabriella 
não consegue revê-lo. 

Albuquerque

Este é o nome da cidade americana onde se desenro-
la toda a trama de High School Musical. Albuquerque 
fica no estado do Novo México, no Sudoeste dos Esta-
dos Unidos, e, segundo o censo realizado em 2007, tem 
cerca de 800 mil habitantes, incluindo a população da 
região metropolitana. Antes do filme da Disney, a cida-
de já tinha sido citada no episódio “Homer faz greve de 
fome”, da 12ª- temporada do seriado Os Simpsons. No 
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desenho, Homer Simpson faz greve de fome quando 
descobre que o time Isótopos de Springfield, compra-
do pela cervejaria Duff, estava de mudança para Albu-
querque. E no filme Pequena Miss Sunshine, dirigido por 
Jonathan Dayton e Valerie Faris, a família da menina 
Olive sai de Albuquerque e cai na estrada para levá-la a 
um concurso de beleza na Califórnia.

All for one

Um por todos e todos por um. O velho lema dos três 
mosqueteiros, personagens heróicos da literatura mun-
dial, é o título da música que os Wildcats cantam na pis-
cina de Lava Springs. Depois de muito trabalho, o verão 
deles acaba de começar. Agora é hora de cair na folia e 
curtir a festa dos funcionários. Não há quem fique pa-
rado ao som de All for one. Mais unidos do que nunca, 
meninos e meninas mostram que são bons de ginga. 
Tudo acaba num mergulho.

Alteza

É assim que Chad Danforth chama a sra. Darbus, profes-
sora de teatro de East High, quando argumenta com ela 
por que Troy não pode ficar na detenção depois da aula, 
apesar de desrespeitar a norma de não usar o celular 
na classe. 

Alyson Reed

É a atriz que interpreta a durona sra. Darbus, profes-
sora de teatro da escola East High. Nascida em 11 de 
janeiro de 1958, ela estudou dança e protagonizou Alice 
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no País das Maravilhas na Disneylândia. Viveu ainda a 
atriz Marilyn Monroe no musical Marilyn, da Broadway, 
em 1983. Reed também atuou em diversas séries de TV, 
como Crossing Jordan, Without a trace, ER, CSI, Nip/
Tuck e, a mais famosa delas, Arquivo X.

Amizade

Chad Danforth é o melhor amigo de Troy Bolton e 
deposita nele toda a expectativa de os Wildcats ga-
nharem o campeonato de basquete. Por isso ele fica 
superchateado quando Troy descobre que gosta de 
cantar e se envolve nos testes para o musical da es-
cola. O mesmo motivo coloca a nova amizade de Ga-
briella e Taylor em xeque. Gabi, a garota inteligente 
e recém-chegada à escola, dá sinais de que está mais 
interessada no musical e na companhia de Troy do 
que em participar do decatlo acadêmico. É o que basta 
para Taylor torcer o nariz.

Andrew Seeley 

Em grande parte das vezes, 
quando Troy Bolton canta 
é a voz de Andrew Seeley 
que a gente ouve. O ator 
canadense, um dos auto-
res da música Getcha head 
in the game, emprestou a 
voz ao personagem Troy 
porque alcança notas mais 
agudas do que Zac Efron. 

a

Raio X
Nome completo:  
Andrew Michael Seeley

Data de nascimento: 
30/4/1982

Onde nasceu: Ottawa 
(Ontário, Canadá)

Signo: Touro

Altura: 1,80 m

Apelidos: Andy e Drew
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Como sabe cantar todas as músicas da série, ele roda 
o mundo ao lado da galera de HSM nas turnês subs-
tituindo Zac. Andrew cantou em outros dois filmes 
da Disney: The cheetah girls 2, de 2006, e Jump in!, de 
2007. Profissionalmente também usa os nomes Drew 
Michaels e Drew Seeley.

Annette Wright

A atriz, que já fez papel de secretária, atendente de 
companhia aérea e balconista de loja em filmes e se-
riados de TV, vive a sra. Hoffenfeffer em HSM 2. Não é 
mesmo muito fácil lembrar-se dela. A sra. Hoffenfeffer 
se apresenta com seu boneco de meias no concurso de 
talentos do clube de campo dos Evans.

Ano-novo

Uma festa juvenil para virar o ano, surpresa, paixão. 
Assim começa o romance entre Gabriella Montez e 
Troy Bolton. Eles estão na festa a contragosto: ela que-
ria ficar em casa lendo, ele preferia treinar basquete. O 
animador do karaokê chama os dois ao palco e diz: “Vo-
cês ainda vão me agradecer por isso”. Dito e feito; eles 
descobrem o gosto pela música, se entrosam e trocam 
telefones, já flechados pelo cupido.

Anúncio

“Audição para o musical da escola”, diz o anúncio que 
motiva a primeira crise de ciúmes de Sharpay ao ver 
Troy e Gabriella juntos. Parados em frente ao mural, 
eles conversam sobre participar ou não da seleção para 
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a escolha dos atores, mas Sharpay se irrita e escreve 
seu nome tão grande na ficha de inscrição que não dei-
xa espaço para mais ninguém se candidatar. 

Aquecimento vocal

Cantores aquecem a voz antes de um espetáculo, e 
os exercícios para melhorar a articulação dos lábios 
ou da língua são os mais estranhos possíveis. Mas os 
irmãos Evans conseguem tornar o momento ainda 
mais engraçado fazendo uma miscelânea de técnicas 
vocais, concentração iogue e barulhos bizarros. É um 
show à parte. 

Armação

Amigos são amigos, interesses à parte. Esta é a filoso-
fia do plano de Chad Danforth e Taylor McKessie para 
dissuadir Troy e Gabriella de participarem do musical 
de inverno da escola. Chad teme que o namorico do 
amigo atrapalhe o desempenho do craque no campeo-
nato de basquete. Já Taylor não quer nem pensar em 
ficar sem a genialidade de Gabi no decatlo acadêmico. 
Por isso, as duas turmas – de um lado os atletas, de ou-
tro os crânios – armam um plano. Os atletas sensibili-
zam Troy relembrando a trajetória de vários jogadores 
do time Wildcats, entre eles seu pai. Ele acaba pondo 
panos quentes dizendo que o basquete é mais impor-
tante do que a amizade de Gabriella. Enquanto isso, no 
laboratório onde está Gabi, Taylor e todos os estudio-
sos, uma TV transmite a confissão de Troy. Gabi fica 
completamente decepcionada. 

a
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Arrependimento

Depois de tentar acabar com o romance de Troy e Gabi, 
Chad e Taylor percebem que, separados, os pombinhos 
rendem muito menos tanto no basquete quanto nos 
estudos para o decatlo acadêmico. Arrependidos, os 
amigos confessam a armação e se dizem envergonha-
dos. Mas se Gabi é a maior vítima da história, porque 
ouve Troy dizer que ela não é tão importante quanto 
o time, a garota também recebe um presente para lá 
de especial: a visita dele na sua casa como pedido de 
desculpas. 

Ashley Tisdale

A atriz interpreta a rainha das maldades Sharpay Evans. 
Ash, como é conhecida pelos amigos, começou a carrei-
ra artística bem pequenininha, aos três anos. De lá para 
cá estrelou mais de cem 
comerciais de TV, e aos 12 
anos cantou na Casa Bran-
ca, residência oficial do pre-
sidente dos Estados Unidos. 
Fez o teste para interpretar 
o papel de Gabriella Mon-
tez em High School Musical, 
mas o diretor Kenny Ortega 
achou que Ash tinha mais o 
perfil de Sharpay. E ele ti-
nha razão.

Raio X
Nome completo: 
Ashley Michelle Tisdale

Data de nascimento:
2/7/1985

Onde nasceu: West Deal 
(Nova Jersey, Estados 
Unidos)

Signo: Câncer

Altura: 1,60 m

Apelido: Ash
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Curiosidades:

u Ash foi descoberta por um “olheiro” quando passeava 
com a mãe em um shopping center.
u Aos oito anos ganhou um papel no espetáculo Les 
misérables, na Broadway. 
u Suas grandes amigas são Brittany Snow, a amiga de in-
fância Mischa Barton e Miley Cyrus, do seriado Hannah 
Montana.
u Seu esporte preferido é o basquete, porque consegue 
entender as regras.
u Como Sharpay, Ash adora moda e fazer compras. Tem 
uma caríssima bolsa Louis Vuitton.
u Seu seriado favorito é Friends.
u Além de cantar, atuar e dançar, Ash gosta de escrever. 
As matérias de que mais gosta na escola são inglês e 
redação.
u Seus pais são Lisa and Mike Tisdale. 
u Jennifer Tisdale, irmã mais velha de Ash, também é 
atriz.
u Ash tem longos cabelos castanhos e cacheados, mas 
precisou tingi-los para viver a personagem Maddie Fitz-
patrick, no seriado The Suite Life of Zack and Cody.
u O nome do seu cachorro é Blondie, que é o apelido 
de sua personagem Maddie em The Suite Life of Zack 
and Cody.
u Em 2006 tornou-se a primeira cantora mulher a es-
trear duas músicas simultaneamente na parada Hot 100 
da Billboard. As músicas eram Bop to the top e What I’ve 
been looking for, ambas cantando em dueto com Lucas 
Grabeel, o Ryan de High School Musical.

a
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u Foi modelo da agência Ford Models.
u Passou por uma cirurgia para corrigir um desvio de 
septo.
u Seu álbum de estréia, “Headstrong”, vendeu 70 mil 
cópias na primeira semana.
u Já namorou Zac Efron, mas agora são só bons ami-
gos.
u Conheceu o bailarino Jared Murillo no set de filma-
gens de High School Music e os dois começaram a na-
morar.
u Tatuou as iniciais JM na mão direita em homenagem 
ao namorado.
u Tentou o papel de Karen no filme Garotas malvadas. 
Mas quem ficou com a personagem foi a atriz Amanda 
Seyfried.
u Fora das telas Ash é uma garota tímida. 

a
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Bailarinos

Além de música, o filme da Disney tem também muita 
dança. Mas não são só os atores principais que mostram 
o rebolado quando o som começa a rolar. Um elenco 
formado por cerca de trinta bailarinos profissionais re-
presenta os jogadores de basquete, as líderes de torcida 
e todos os outros alunos que dançam em East High. Eles 
participam do segundo filme e alguns também acompa-
nham os atores nas turnês. 

Banda HSM

Nos shows da turnê, atores e dançarinos são acompa-
nhados por uma banda formada pelos músicos “Che 
Che” Ezequiel Alara e Matt Tohde (teclados), Eric Bai-
nes (baixo), Errol Cooney (guitarra), Fausto Cuevas 
(percussão) e Chad Wright (bateria).

Banheiro

É no banheiro da escola que a novata Gabriella ensaia 
a música Breaking free. Do corredor Sharpay ouve a voz 

b
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da menina, entra cismada no banheiro e chuta a porta 
de uma das cabines sanitárias para encontrar a rival. 
Mas Gabi se esconde e consegue despistar a vilã. É uma 
cena estranha, parece até um erro de gravação. Porque 
Sharpay inspeciona todo o banheiro, pára em frente ao 
espelho – na direção em que Gabi está escondida – e 
sai. E não é que Gabi reaparece exatamente no lugar 
por onde Sharpay tinha acabado de passar?

Barbie

A indústria de brinquedos Mattel tem uma linha de 
bonecas Barbie inspirada em HSM. Elas são vestidas 
com vários figurinos que Gabriella, Sharpay e Taylor 
usam nos dois filmes, e têm a cor e o estilo do cabelo das 
personagens. Troy – com direito a uniforme de basquete 
e camisa 14 – também virou boneco, assim como seus 
amigos Chad e Ryan. Alguns modelos vêm com micro-
fone que reproduz trechos das músicas que os persona-
gens cantam nos filmes. Gabi vem com Gotta go my own 
way, Sharpay tem Fabulous e Troy reproduz Bet on it. Dá 
até para a dona do boneco cantar junto com a música 
como se fosse um karaokê. 

Bart Johnson 

O ator vive Jack Bolton, pai de Troy e técnico para lá de exi-
gente do Wildcats, time de basquete da escola East High.

Basquete

O esporte preferido dos alunos de East High está no cen-
tro da polêmica do primeiro filme. É por causa do campeo-
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nato de basquete que o treinador Jack e o amigo Chad 
cobram concentração de Troy. Os jogadores do Wildcats 
são ídolos e têm pôsteres gigantes espalhados pelos cor-
redores da escola. Apesar de queridos pela maioria, os 
atletas são tidos como esnobes e pouco inteligentes pela 
moçada estudiosa, liderada por Taylor McKessie.

Beijo

Sempre que o clima entre Gabi e Troy esquenta, alguém 
chega e atrapalha o beijo. O casal finalmente se beija 
nos últimos minutos do segundo filme da série. Parece 
até de propósito, porque o beijinho sem graça do casal 
fofo deixa um gostinho de quero mais. 

Bet on it

O fim do namoro, a discussão com Chad. As coisas não 
vão nada bem para Troy quando ele corre pelo cam-
po de golfe cantando Bet on it. Refletindo sobre o que 
pode estar errado e, mais ainda, querendo reconquistar 
a confiança dos amigos, o garoto resolve apostar em si 
mesmo, ouvir seu coração. Não quer errar de novo e é 
um cara de palavra. Troy não tem mais tempo a perder.

Biblioteca

Entre prateleiras amontoadas de livros Chad tem uma 
daquelas tensas conversas com Troy, tentando persua-
di-lo a esquecer os testes para o musical de inverno. 
Ele faz comparações entre cantores de musicais e jo-
gadores de basquete, mas os argumentos só deixam o 
capitão do time ainda mais confuso.
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Bibliotecária

A atriz Joyce Cohen interpreta a bibliotecária da escola 
East High, que anda atrás de Chad e Troy pedindo que 
eles conversem mais baixo para não atrapalhar os alu-
nos que estão lendo.

Biscoitos

Mesmo não sendo chineses, os biscoitinhos do quitutei-
ro Zeke Baylor dão sorte. No fim do primeiro filme, ele 
oferece a Sharpay um pacotinho, ela desdenha o pre-
sente e quem pega é Ryan. Logo depois, ela volta enlou-
quecida e pede mais biscoitinhos. Sharpay fisgada pelo 
estômago… quem diria! Imagine se ela experimentasse 
a especialidade de Zeke: creme brulé. 

Boicote

A união faz a força. Quando Sharpay e Ryan conse-
guem remarcar o teste vocal para o mesmo dia e hora 
do jogo de basquete e do decatlo acadêmico, atletas 
e estudiosos contra-atacam. O plano é bem bolado: 
de seu notebook Taylor faz o placar do jogo entrar em 
pane, o basquete é interrompido e o ginásio, esvaziado. 
No laboratório onde está sendo realizado o decatlo, um 
líquido em ebulição transborda, paralisando a compe-
tição. É a chance de Troy e Gabi escaparem a tempo de 
fazer o teste para o musical.

Boina e chapéu

O que Ryan Evans não tira da cabeça? São raras as cenas 
em que o irmão e comparsa de Sharpay está sem boina, 
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