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SÁ DE MIRANDA DEU AS BOAS VINDAS AOS PROFESSORES NO DIA DA RECEÇÃO  

ANO LETIVO ARRANCOU 
COM LIÇÃO INAUGURAL 

Os professores do Agrupamento de 

Escolas Sá de Miranda foram recebidos 

na escola-sede com passadeira 

vermelha e pela mão de Sá de Miranda 

e aí receberam a primeira 'lição' para o 

ano letivo 2015-2016.

Coube à diretora do Agrupamento, 

Margarida Antonieta Silva, dar as boas 

vindas aos professores.

A todo o corpo docente, a diretora 

pediu todo o empenho para um 

objetivo comum: o sucesso dos alunos 

deste megagrupamento.

Margarida Antonieta Silva reconheceu 

que, por exigência da própria 

sociedade, a escola trabalha para o 

sucesso académico, já que é ele que 

dita os resultados no acesso dos alunos 

ao ensino superior.

 

Neste contexto, a diretora revelou que, 

na primeira fase do concurso de acesso 

ao ensino superior, cujos resultados 

foram conhecidos este !m-de-semana, 

mais de 88 por cento dos alunos 

oriundos da Escola Secundária Sá de 

Miranda entraram em cursos 

superiores.  Em matéria de organização 

interna, a diretora referiu que o Sá de 

Miranda é um Agrupamento de 

referência. O projeto educativo do 

Agrupamento está em construção e há 

clubes e projetos já implementados, 

assim como a abertura para novas 

propostas.

Em Outubro Acontece
1
Dia Mundial da 
Música                           EBP

5
Implantação da 
República                   1.º CEB

7
Dia Nacional dos 
Castelos                     1.º CEB

16         
Dia da Alimentação      AESM                          

20
AlcoKart                        ESM

26
Dia da Biblioteca         AESM

30                 
Laço Rosa                    AESM
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  Homem d’um só parecer

  Dum só rosto, e duma fé, 

	 	 Dantes quebrar que volver, 

  Outra coisa não pode ser, 

  Mas de Corte homem não é.

 Francisco de Sá de Miranda in 
 “A Conferência do Professor Lagosta”, José Vale Moutinho, 2007.

CONVÍVIO ENTRE DOCENTES EM DIA DE RECEÇÃO

 

Sed et lacus quis enim 
mattis nonummy

DOCENTES PARTILHARAM 
MOMENTOS DE 
CONVÍVIO

A receção aos professores terminou 

com um lanche/ convívio, no espaço 

exterior (tílias) da escola Sá de 

Miranda. Este convívio fomentou o 

fortalecimento dos laços de amizade

e companheirismo, cada vez mais 

notório entre todos. Decorrendo num 

ambiente de alegria e boa disposição,  

o mesmo permitiu a integração dos 

novos docentes que chegaram ao 

agrupamento neste ano letivo.

HISTÓRIAS DO LICEU SÁ DE MIRANDA 
A lição inaugural esteve a cargo do investigador Rodrigo de Azevedo que contou 
algumas histórias do Liceu Sá de Miranda, no século XIX.
Rodrigo de Azevedo discorreu sobre o ensino liceal em Portugal e, em Braga, em 
particular, que decorreu da proposta de criar um liceu em cada capital de distrito 
para formar quadros médios e altos. Em Braga, que já em 1845 se começava a 
a!rmar como a terceira cidade do país, o liceu que só em 1912 se passou a 
chamar Sá de Miranda começou com cinco professores e só teve dois 
funcionários ao longo do século XIX. A entrada da primeira rapariga no liceu de 
Braga aconteceu só em 1894. 



Decorreu no dia 18 de setembro, no Teatro da Escola Sá de Miranda, a entrega de 

diplomas aos alunos que concluíram o curso de ensino secundário no ano letivo 

2014/2015.  A cerimónia, presidida pela diretora do Agrupamento, Margarida 

Antonieta Silva, iniciou-se com a visualização de um pequeno vídeo onde os 

alunos tiveram a oportunidade de recordar alguns dos momentos em que 

participaram em atividades do nosso Agrupamento.

A embelezar a cerimónia, uma aluna interpretou o tema "Hallelujah" e um aluno 

de 11.º ano declamou um poema de José Régio, "Cântico negro”.

A entrega dos diplomas foi realizada pelos respetivos diretores de turma que 

orgulhosamente desejaram as maiores felicidades aos seus alunos no seu novo 

percurso escolar/pro!ssional.

DIA DE BATISMO NA ESCOLA DE BRÁCARA AUGUSTA

No dia 18 de setembro, na escola de Brácara Augusta, os alunos  foram batizados 

pelos professores. Este dia marca o embarque pela viagem do conhecimento aos 

alunos de pastas enormes que escondidos entre as pernas dos pais, espreitam, 

sorriem e choram. No primeiro dia, o dia da receção, é o dia do baptismo e a água 

correu pelas cabeças dos prometidos, acompanhados por padrinhos e madrinhas, 

que neste mundo do pré-escolar ao 4.º ano são senhoras e senhores da escola.

RECEÇÃO AOS 
ALUNOS NAS 
ESCOLAS DO 
AGRUPAMENTO

DIA DO DIPLOMA     
NA ESCOLA               
SÁ DE MIRANDA

ALUNOS DO 12.º ANO (2014/2015)
RECEBERAM DIPLOMAS

INAUGURAÇÃO DO 
PAINEL DE AZULEJOS 
SÁ DE MIRANDA
No dia 21 de setembro foi 
inaugurado o painel de azulejos, 
realizado pelos alunos da Escola de 
Brácara Augusta, no âmbito da 
comemoração do Dia do 
Agrupamento, 24 de abril,  cujas 
atividades se centraram na 
identidade de Sá de Miranda.
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NOITE EUROPEIA DOS INVESTIGADORES | NEI 2015

MOSTRA DE PROJETOS         
DE CIÊNCIA

O envolvimento dos alunos da Escola 

de Palmeira,  no projeto educativo de 

divulgação científica multidisciplinar, 

Ano Internacional da Luz 2015, 

procurou tirar partido do grande 

potencial educativo que o mesmo 

constitui ligando duas das quatro 

dimensões propostas pelo referido 

projeto: a ciência e a cultura. 

Assumindo esta circunstância como 

magní!co ponto de partida e, tendo 

em consideração a contextualização 

curricular do tema da luz, os alunos 

trabalharam neste projeto, de forma 

transversal e em colaboração com a 

Biblioteca Escolar de Palmeira.

Dos trabalhos produzidos, no âmbito 

deste projeto,  é exemplo um video, 

realizado por alunos do 9º ano de 

escolaridade, na disciplina de Físico- 

Química,  que colocou a escola e os 

alunos no grupo de parceiros, como 

universidades, sociedades cientí!cas e 

empresas internacionais, que se 

associaram, ao longo de 2015,  ao Ano 

Internacional da Luz em diferentes 

efemérides.

Com o mesmo vídeo, a escola 

participou,  igualmente,  na Mostra de 

projetos de Ciência desenvolvidos 

pelos alunos das escolas parceiras no 

projeto “A minha Escola de Ciências”.   
A mesma integrou a Noite Europeia 

dos Investigadores 2015, a 25 de 

setembro, no Museu Diogo de Sousa.  

A participação, a única envolvendo 

alunos do ensino básico e respetivas 

famílias, mereceu dos visitantes e 

organizadores (cientistas da Escola de 

Ciências da Universidade do Minho) 

elogios. 

Cadeiras 
com ARTE
 
Esteve patente, 
durante o mês de 
Agosto, na Biblioteca 
Lúcio Craveiro da 
Silva, a exposição 
Cadeiras com Arte.
Cadeiras com Arte é 
uma mostra da 

primeira série de 
trabalhos 
desenvolvidos pelos 
alunos das turmas de 
Percursos 
Vocacionais, da 
Escola de Palmeira, 
no âmbito da prática 
simulada, na 
disciplina de O!cinas 
Criativas. Orientados 
pelos professores 
Susana Leite e Viriato 

Silva, os projetos 
desenvolveram-se 
em torno da obra de 
arte. Os professores 
consideraram que a 
mesma foi uma 
excelente ferramenta 
de trabalho que 
levou os alunos a 
apreciar, a fruir, a 
falar, a entender e a 
fazer arte.
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