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COMEMORAÇÃO DO DIA DA ESCOLA NAS ESCOLAS DO AGRUPAMENTO 

DIA DA ESCOLA NA ESCOLA 
BÁSICA DE PALMEIRA 

No dia 17 de novembro, a Escola Básica 

de Palmeira comemorou o  Dia da 

Escola Sá de Miranda. Neste dia, as 

atividades letivas foram substituídas 

por palestras, torneio de ténis de mesa 

e circuito de golfe, workshops de 

origami,  papel reciclado e macramé, 

atividades de expressão plástica, entre 

outras. As atividades, dinamizadas por 

diversos professores, turmas e 

entidades externas, destinaram-se  aos 

alunos do 5.º, 6.º e 7.º ano, uma vez 

que os alunos do 8.º e 9.º ano se 

deslocaram à Escola Sá de Miranda.

Destacam-se as palestras de 

Cyberbulling, dinamizada pela PSP,  e a 

dos Transportes, da responsabilidade  

da TUB, que mereceram toda a atenção 

por parte dos alunos envolvidos.

Outra atividade que merece destaque 

foi o workshop de macramé, que teve 

como objetivo a execução de uma 

pulseira com esta técnica, dinamizado 

pelo ATL  da Associação de Pais da 

Escola de Palmeira.

As atividades foram muito atrativas e 

diversas, como foi possível constatar 

junto dos alunos, que se envolveram e 

participaram com entusiasmo.
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DIA DA ESCOLA NA ESCOLA SÁ DE MIRANDA

ATIVIDADES DO DIA DA 
ESCOLA NO SÁ DE MIRANDA

O Dia da Escola foi comemorado, na 

Escola Sá de Miranda, com uma 

panóplia de atividades de natureza 

cultural, desportiva e lúdica.  

Centradas na parte da manhã, estas 

destinaram-se aos alunos da Escola Sá 

de Miranda e aos alunos do 8.º e 9.º 

ano da Escola de Palmeira.

Das atividades dinamizadas, 

destacam-se o espetáculo da Escola 

Domus Dança, as exposições, as salas 

com atividades laboratoriais, os 

torneios, as Masterclass dinamizadas 

pela Escola Backstage e o Roteiro 

Barroco pela cidade de Braga, 

destinado aos alunos do 8.º ano. 

A programação deste dia contou com 

a deslocação dos alunos do 8.º e 9.º 

ano de Palmeira, que foram à Escola 

Secundária para participarem nas 

atividades previstas. Por conseguinte, 

a turma do pro!ssional de Apoio à 

Infância, deslocou-se a Palmeira para 

promover atividades de animação livre 

para os alunos do 5.º ano. 

A direção do Agrupamento revelou 

que, na maioria das vezes, é nestes 

dias de menor formalidade na escola 

que os alunos criam laços mais 

intrínsecos entre pares, em que se 

sentem incentivados a ter um 

ESCOLA DOMUS DANÇA NO SÁ DE MIRANDA

No âmbito da comemoração do Dia da Escola, três alunos da Escola Domus Dança, do 
Porto,  deslocaram-se à Escola Sá de Miranda com o intuito de apresentar aos nossos 
alunos o trabalho que é desenvolvido naquela instituição.
A Escola Domus Dança é uma instituição sem !ns lucrativos, especializada no ensino da 
dança, que coloca especial enfâse na formação em Dança Clássica.
Os alunos na EDD estudam um programa de Ballet exclusivo que lhes permite adquirir 
fortes bases técnicas e artísticas, que a partir de determinado nível é complementado
 com outras disciplinas de dança, nomeadamente Técnicas Contemporâneas, Danças de 
Carácter, Repertório e Pas de Deux, essenciais à formação de um bailarino. O currículo, 
elaborado pelos seus professores, baseia-se nas técnicas clássicas de maior tradição 
universal, e é ancorado na sua experiência pro!ssional e pedagógica.

envolvimento mais proativo nas 

dinâmicas criadas fora do contexto de 

sala de aula e mais se ligam à escola.

Este dia integrou, também, a 

Cerimónia de Entrega de Prémios de 

Mérito e de Excelência, que se realizou 

no Teatro da Escola Sá de Miranda. 

A cerimónia contou com intervenções 

da direção do Agrupamento, da 

Associação de Pais, além de momentos 

de teatro e música, que intercalaram 

com a entrega dos prémios aos alunos 

que cumpriram os critérios de!nidos.

Foi um dia vivido com intensidade, 

que trouxe aos alunos aprendizagens 

não formais,  que são uma mais valia 

para a educação dos mesmos.



A Escola de Palmeira realizou, no dia 13 de novembro, a Cerimónia de Entrega de 

Prémios de Mérito, referentes ao ano letivo 2014/2015, aos alunos da Escola Básica 

de Palmeira e aos !nalistas das escolas do primeiro ciclo do Agrupamento. 

Ao todo foram cerca de 100 alunos, distribuídos pelos Quadros de Mérito e de 

Excelência, além de estudantes que se distinguiram no âmbito do desporto. 

A cerimónia realizou-se no Teatro da Escola Sá de Miranda e contou com 

momentos de poesia, violino, dança e música, onde se incluiu a participação do 

grupo de saxofones Bracara Sax, constituído por alunos do Conservatório de 

Música Calouste Gulbenkian de Braga

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL NO PASSATEMPO “A MINHA HORTA É AKI”

Foi com grande entusiasmo que os alunos que frequentam o Currículo Especí!co 

Individual na Escola Básica de Palmeira receberam a notícia que tinham sido 

NOTÍCIA, no jornal Correio do Minho de domingo, dia 8 de novembro. Finalmente, 

o seu esforço e dedicação foi recompensado! Foram premiados com um cheque-

prenda por terem ganho o 3.º lugar no Passatempo Hortas Urbanas, denominado 

“A minha Horta é AKI”, uma parceria do AKI e do jornal Correio do Minho.

A Horta surgiu no âmbito da área curricular Horta e Jardinagem desenvolvida 

semanalmente na Escola de Palmeira, pelos alunos com Currículo Especí!co 

Individual (CEI). Todos os produtos (sementes ou plantas) foram estudados em 

contexto de sala de aula, posteriormente foram semeados/plantados pelos alunos 

com supervisão e acompanhamento, colhidos e devidamente etiquetados para 

serem levados para casa, incentivando-se a prática de uma alimentação saudável e 

sustentável. Todas as atividades promovidas em contexto real (Horta) constituíram 

uma mais valia na promoção de competências funcionais em contextos de vida, 

úteis para o seu desempenho diário e de vida pós escolar. 

É neste contexto, que as palavras ensinar, capacitar e habilitar ganham uma nova 

dimensão, sendo, desta forma,  possível contribuir para uma sociedade mais justa e 

socialmente mais equilibrada.
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“A TERRA TREME”  
SENSIBILIZAÇÃO DOS 
ALUNOS NA EB1 DE DUME

SENSIBILIZAÇÃO DOS 
ALUNOS NA OCORRÊNCIA 
DE SISMOS OU TREMORES
DE TERRA

BAIXAR- PROTEGER - AGUARDAR 

São três verbos que exprimem três 

ações simples, muito simples mas que 

podem fazer toda a diferença e salvar 

vidas, no caso da ocorrência de sismos 

ou tremores de Terra. Acerca destas e 

de outras regras básicas de segurança - 

incluindo alguns cuidados a ter antes, 

durante e depois de um sismo - 

refletiram, no passado dia 6 de 

novembro, todos os meninos da EB1 

de Dume, com a ajuda da professora 

Helena, numa iniciativa promovida 

pela Autoridade Nacional de Proteção 

Civil intitulada A TERRA TREME. Na 

biblioteca da Escola,  visualizou-se um 

powerpoint alusivo ao tema seguido 

de um debate. 

No dia 27 de novembro, no âmbito da 

Semana da Ciência e Tecnologia, os 

alunos da turma 10º1 participaram nos 

Workshops de Biotecnologia que 

decorreram no Centro de Engenharia 

Biológica da Universidade do Minho. A 

atividade permitiu um contacto direto 

com a investigação cientí!ca e com 

metodologias experimentais, 

constituindo uma oportunidade 

excecional para vivenciar experiências 

num laboratório, aprendendo os 

princípios teóricos dos temas de 

investigação e executando atividades 

práticas. Os títulos dos workshops 

imediatamente despertaram a 

curiosidade de todos e foi enorme o 

entusiasmo com que os participantes 

enfrentaram os desa!os e, quem sabe, 

se não se terão aberto portas para 

futuros projetos de vida. ..

WORKSHOPS DE            
BIOTECNOLOGIA NA        
UNIVERSIDADE DO MINHO

GIL SANTOS EM “MISSÃO DE PAZ” EVOCANDO 
A PRIMEIRA GRANDE GUERRA

No dia 10 de novembro, alunos do 9.º ano assistiram a uma emocionante “saga” de um combatente 
da 1.ª Guerra Mundial dinamizada por Gil Manuel Morgado dos Santos, na Biblioteca da Escola de 
Palmeira. Envergando o uniforme de um soldado do CEP (Corpo Expedicionário Português), Gil 
Santos surpreendeu os alunos e relatou, na primeira pessoa, as vivências do avô António Pereira 
dos Santos nas trincheiras lamacentas da Flandres, na Batalha de La Lys, nos campos de 
prisioneiros alemães e em tantos outros cenários que a guerra ocasionou.  Estórias da vida de um 
soldado português, imortalizadas nas memórias de guerra que o orador do evento publicou no 
livro “De Chaves a Copenhaga – a Saga de um Combatente”.

Está decorrer um Concurso 
de Fotogra!a promovido 
pelo Agrupamento,
cujo tema é: 
PAISAGEM URBANA DE 
BRAGA. ONTEM E HOJE. 

No auditório da Escola Sá 
de Miranda está patente a  
exposição de fotogra!a 
que é o ponto de partida 
do Concurso.
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