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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE MIRANDA NA BRAGA ROMANA

ALUNOS DO AGRUPAMENTO 
PARTICIPARAM NA BRAGA 
ROMANA COM PROPOSTAS 
DE ATIVIDADES 
DIVERSIFICADAS

O Agrupamento de Escolas Sá de 

Miranda participou na XIII edição da 

Braga Romana, tendo como tema do 

agrupamento  “Do quotidiano dos 

Bracaros à Romanização”.  Foram 

diversas as atividades dinamizadas 

pelos alunos e apresentadas neste 

evento, destacam-se as atuações em 

palco, como a atuação do Tambombo 

no Largo Sao João do Souto e as 

Danças Romanas no Rossio da Sé, 

protagonizadas pelos alunos de 6.º 

ano, da Escola de Palmeira.

Os alunos de 9.º ano da Escola de 

Palmeira apresentaram uma peça de 

Teatro: “Deuses quase perfeitos ou 

não...”, na qual  deram a conhecer ao 

público os fascinantes deuses romanos 

e as suas peripécias.

Na tenda pedagógica, instalada no 

Largo São Joao do Souto e aberta ao 

público em geral, os professores 

Susana Leite e Viriato Silva 

dinamizaram o!cinas de cerâmica e as 

professoras Leopoldina Almendra e 

Adelaide Barreira workshop’s de dança.

No stand do agrupamento estiveram à 

venda produtos confecionados 

especi!camente para o evento, os 

quais foram cuidadosamente 

decorados tentando retratar !elmente 

a época romana.

Em Junho Acontece                        

1
Comemoração 
do Dia da 
Criança              EPE e 1.º CEB

3
Baile dos Finalistas       AESM                   
1 a 5
Jardim das artes                
em Tibães                       EBP

5
Viagem ao tempo            
dos castelos                    EBP                           
9
Festa de             
encerramento                   
do ano letivo       EPE e 1.º CEB
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PARTICIPAÇÃO DO AGRUPAMENTO NOS CORTEJOS LUDI LITTERARII E TRIUNFAL

 

Sed et lacus quis enim mattis nonummy

O Agrupamento de Escolas Sá de Miranda destacou-se 

no Cortejo Triunfal  (noturno) pela magní!ca recriação 

apresentada. “Do quotidiano dos Bracaros à 

Romanização”  foi a temática que moveu toda a 

recriação histórica que esteve presente no Cortejo 

Triunfal da Braga Romana, no qual de forma dicotómica 

foram revelados os quotidianos dos bracaros e dos 

romanos, desta forma o agrupamento privilegiou a 

fundamentação histórica e cienti!ca na mensagem que 

passou para o público. As crianças do Pré-escolar e os 

alunos do 1.º ciclo das escolas de Dume e de Bracara 

Augusta embelezaram o Cortejo Ludi Litterarii com a 

sua participação animada, que decorreu no último dia 

do evento nas ruas do centro da cidade, terminando na 

Praça do Município com a tradicional receção pelo 

general interpretada pela equipa Espiral.



ESCOLA SOS AZULEJO

Os alunos dos percursos vocacionais da Escola de  Palmeira associaram-se no dia 4 

de maio, no Convento do Pópulo, à ação ‘Escola SOS Azulejo’, promovida pelo 

Município de Braga, através do Serviço de Arqueologia. A atividade enquadra-se no 

projeto nacional do Museu da Polícia Judiciária ‘SOS Azulejo’ e que pretende 

sensibilizar as crianças e jovens para a importância da salvaguarda do património 

cultural, em particular do património azulejar. Os alunos das 2 turmas participantes 

!zeram azulejos de fachadas de Braga, que estiveram em exposição nos claustros 

do convento até ao dia 7 de Maio.

AQUA CÁVADO: O RIO QUE NOS UNE

No dia 17 de maio, a turma 8.º E, da Escola de Palmeira participou na atividade 

“Dias Viver a Água”, uma iniciativa concretizada no âmbito do projeto AQUA 

Cávado. Com o objetivo de realizar um percurso com três paragens ao longo do rio 

Cávado, desde a nascente até à foz, começou-se por uma deslocação ao Mosteiro 

de Tibães, no qual !zeram uma visita a uma das várias minas que assegurava o 

fornecimento de água aos monges, tendo prosseguido, depois, a viagem até 

Barcelos.  Em Barcelos,  num agradável momento de convívio, almoçou-se junto à 

Casa da Azenha, situada a meio do percurso do rio Cávado concluindo, 

posteriormente, o trajeto com uma visita ao Parque Natural do Litoral do Norte, em 

Esposende.  Num trilho fantástico e repleto de surpresas, caminhando pelo 

passadiço que vai desde o Clube Náutico de Fão até à restinga e seguindo até às 

torres de O!r pela praia, foram vários os ecossistemas que lá se observaram (o 

estuário, o sapal e as dunas), sendo igualmente de referir que o parque é também 

um local privilegiado para a observação de aves, como a garça-real, o açor e a 

águia-pesqueira, estas apenas algumas das várias espécies que encantam os 

visitantes.  Esta visita que aqui se partilha foi uma  experiência enriquecedora que 

proporcionou a todos tantas e tão importantes vivências, tendo os alunos 

agradecido  de forma calorosa aos responsáveis pela organização da mesma.

FILIPE BARBOSA 
APURADO PARA 
CAMPEONATO 
REGIONAL

Filipe Barbosa, aluno do 10.º 
ano da Escola Sá de Miranda, e 
atleta do Clube de Golfe  do 
Desporto Escolar, foi apurado 
para participar no Campeonato 
Regional da Zona Norte. 
De entre os 36 melhores 
gol!stas da Região Norte, Filipe 
Barbosa alcançou um brilhante 
5.º lugar com apenas mais um 
ponto que o 2º classi!cado. 
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VISITA AO PARQUE DA PENEDA DO GERÊS

No passado dia 3 de maio, os alunos 

do 8.º ano realizaram uma visita de 

estudo ao Parque Nacional da Peneda-

Gerês (PNPG), uma área natural 

destinada à conservação dos seus 

aspetos naturais e culturais. O objetivo 

desta visita era efetuar o trilho “Águia 

do Sarilhão” e !car a conhecer melhor 

a região do Gerês. Durante o percurso, 

foi possível observar diversos tipos de 

ecossistemas, com áreas de mato 

(urzes, arqueja e tojo), pinhais, 

carvalhais, medronhais e vegetação 

ribeirinha ou ripícola. Além disso, foi 

possível a observação de várias 

espécies, tais como o lagarto de água 

(Lacerta Schreiberri) ; uma planta 

carnívora (Pinguícula Lusitânica) e as 

mimosas, uma espécie exótica 

invasora. Observou-se ainda, zonas 

que foram afetadas pelos incêndios. 

Outro dos pontos de interesse do trilho 

foi a observação da Silha dos Ursos 

que existe nesta região, sobre uma das 

vertentes do vale do Rio Gerês, numa 

zona de encostas íngremes, onde 

existem pequenos bosques de 

carvalhos e cortiços que tinha, no 

passado, o objetivo de proteger as 

abelhas dos ursos-pardos que 

atualmente já não existem nesta área. 

Oa alunos tivrram ainda a 

oportunidade de passar numa via 

romana, onde foi possível observar 

vestígios arqueológicos, como por 

exemplo, os marcos milionários. Para 

concluir a visita visualizaram, no centro 

interpretativo do Vidoeiro, um vídeo 

alusivo ao PNPG. Neste vídeo foi 

destacada a biodiversidade desta área 

protegida e as atividades que lá se 

podem realizar. No geral, os alunos 

gostaram da visita de estudo. Acharam 

todo o percurso bastante interessante 

e o facto de terem a oportunidade de 

observarem uma grande diversidade 

de espécies, algumas das quais nunca 

tinham contemplado, permitiu, sem 

dúvida, ultrapassar as suas 

expectativas. 

COMO SE ALIMENTA A COMUNIDADE  
ENVOLVENTE

Os alunos do 9.º ano do Agrupamento de Escolas Sá de Miranda em parceria 
com o Centro de Saúde de In!as e as professoras de Ciências Naturais !zeram 
um estudo sobre os hábitos alimentares da comunidade envolvente, que 
consistiu na realização de um inquérito com 32 questões. Após o 
preenchimento do inquérito por todos os alunos foram analisadas as 
respostas que serviram de mote para a re"exão conjunta sobre o tipo de 
alimentação praticada. Com este trabalho os alunos entenderam que é 
necessário melhorarem a sua alimentação.
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