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PROFESSORES DO AGRUPAMENTO RECEBIDOS COM LIÇÃO INAUGURAL  

ANO LETIVO ARRANCOU 
COM LIÇÃO INAUGURAL 
PROFERIDA PELO PROFESSOR 
JOAQUIM MACHADO 

Cerca de 230 professores do 

Agrupamento de Escolas Sá de 

Miranda participaram na cerimónia 

o!cial de abertura do ano letivo, que 

decorreu a 5 de setembro.

A diretora do agrupamento, Margarida 

Antonieta Silva, referiu que este é o 

ano de consolidação da dinâmica 

enquanto agrupamento e começou 

por desejar a todos um bom ano letivo.

Referiu, ainda, que o projeto educativo 

do agrupamento é fundamental para 

continuar a permitir que as famílias e 

os alunos optem pela escolha desta 

escola, frisando que é bom estudar no 

agrupamento.

A diretora destacou também o 

trabalho de colaboração entre 

professores do primeiro, segundo e  

terceiro ciclos e secundário, que tem 

sido feito de uma forma “muito 

interessante”.

Na segunda parte desta cerimónia, foi 

proferida a lição inaugural, dando 

seguimento à iniciativa  que começou 

no ano anterior. A lição foi apresentada 

pelo professor doutor Joaquim 

Machado que desmontou de forma 

curiosa as características do liceu do 

século XIX e da escola atual.

A cerimónia !nalizou com um lanche/

convívio no espaço exterior.

Em Outubro Acontece

1
Dia Mundial da 
Música                           EBP

        
10
“Tu Decides”                     ESM

       
16         
Dia da Alimentação      AESM

31                     
Comemoração do 
Halloween                      AESM
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ALUNOS RECEBERAM DIPLOMAS DE CONCLUSÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO

ANO LETIVO 2015-2016 TERMINOU           
COM A CERIMÓNIA DE ENTREGA DE 
DIPLOMAS AOS ALUNOS DE 12.º ANO        
DO ENSINO SECUNDÁRIO E DO 3.º ANO    
DO ENSINO PROFISSIONAL 

No dia 14 de Julho, realizou-se na Escola Sá de Miranda a 

cerimónia de entrega de diplomas referentes aos alunos 

que terminaram o 12.º ano do ensino secundário e o 3.º ano  

do ensino profissional.

Esta cerimónia foi importante para os alunos, pois desta 

forma viram o seu esforço e trabalho reconhecidos.

A cerimónia, que se realizou no Teatro da Escola Sá de 

Miranda, contou com a presença dos elementos da equipa 

diretiva do agrupamento, com os alunos do 12.º ano e do 

3.º ano do profissional e respetivos familiares e, ainda, com 

os professores que os acompanharam neste percurso 

académico de três anos.

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.

Foi num ambiente de grande felicidade e descontração, mas 

ao mesmo tempo de nostalgia, que decorreu esta 

cerimónia, na qual houve momentos de música e 

depoimentos emotivos de professores e alunos. 

No final, a cerimónia terminou com um lanche de 

confraternização, onde, à volta de um enorme bolo, todos 

cantaram os parabéns aos finalistas.

QUINTA SÁ DE MIRANDA - UMA PEQUENA SEMENTE NA CIDADE

O Projeto "Quinta Sá de Miranda – Uma pequena semente na cidade" apresentado pelo Agrupamento no âmbito do 
Orçamento Participativo Escolar foi o que obteve maior pontuação na eleição ocorrida no dia 29 de setembro.  O 
Agrupamento será assim contemplado com cerca de 20 000€ para a criação, na quinta da Escola Sá de Miranda, de um 
espaço educativo de divulgação de espécies arbóreas e arbustivas autóctones, de plantas aromáticas e medicinais e 
de algumas espécies animais (corços, pavões e outras aves de pequeno e médio porte). O projeto inscreve-se nos 
domínios da educação ambiental/educação para a sustentabilidade e da valorização do património natural e cultural. 
Fomenta as trocas de saberes entre gerações, a interdisciplinaridade e o estabelecimento de parcerias institucionais 
potenciando a ação educativa, cultural e social da Escola Sá de Miranda no seu território educativo e na cidade de 
Braga. Pretende-se que seja aberto aos alunos de todas as escolas e à população da cidade de Braga.



PROJETO “LEADING LIGHTS” ERASMUS +

O Agrupamento de Escolas Sá de Miranda abraçou o projeto “Leading Lights” no 

âmbito do Programa Erasmus +, em parceria com as escolas Melilla da Espanha, 

Oulu e Uleaborg da Finlândia, Les Aviron -La Réunion de França, Caserta de Itália e 

Whiltand e Llanelli do País de Gales. Este projeto, a desenvolver entre setembro de 

2016 e junho de 2019, tem como principal objetivo chamar a atenção para algumas 

das muitas formas de discriminação que ensombram a Europa, as quais 

contribuem para criar desigualdades ao nível das aprendizagens e oportunidades 

na vida.

ALUNOS DO 8.º ANO VISITARAM MUSEU DOS 

BISCAINHOS NO ÂMBITO DA BRAGA BARROCA

No âmbito do evento Braga Barroca, os alunos do 8.º Ano, da Escola de Palmeira 

visitaram o Museu dos Biscainhos, no passado dia 22 de setembro. À chegada ao 

edifício, foram agradavelmente surpreendidos por personagens trajadas a preceito 

que, através de uma encenação teatral, conduziram a visita pelas diversas 

dependências do antigo palácio, evocando memórias  passadas dos seus inquilinos 

num ambiente requintado  bem ao estilo do barroco bracarense.  Nesse singular 

encontro com a história da cidade, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer 

alguns espaços e exemplares de um vasto espólio cultural em que o próprio 

edifício se enquadra: azulejaria, talha, pintura, bem como muitas outras peças 

decorativas patentes nos diversos ambientes percorridos. A visita terminou com 

um descontraído e agradável passeio pelos jardins do palácio, onde os alunos 

puderam também desfrutar da extravagante companhia de algumas !guras 

barrocas que o tempo esbateu.
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PROJETO LER + SOPHIA 

EM FAMÍLIA
No âmbito da Semana Europeia do 

Desporto, realizaram-se no dia 28 de 

setembro algumas atividades de 

carácter desportivo, em que se 

procurou sensibilizar os alunos para a 

importância da prática desportiva na 

aquisição de hábitos de vida saudável. 

Procurou-se nesta iniciativa dar relevo 

às modalidades do Desporto Escolar:  

Basquetebol, Badminton, Ténis de 

Mesa, Voleibol, Natação, Atividades 

Rítmicas e Expressivas e Desporto 

Adaptado procurando motivar e 

sensibilizar os alunos para a inscrição 

nos respetivos grupos/equipas.

O projeto “Ler + Sophia em família” é 

uma iniciativa da Biblioteca Escolar de 

Palmeira e enquadra-se numa 

candidatura ao projeto “Leituras que 

Unem”  no âmbito do Plano Nacional 

de Leitura. Este projeto tem como foco 

a exploração das obras de Sophia de 

Mello Breyner Andresen indicadas pelo 

PNL, programa e metas curriculares de 

português do ensino básico. Pretende-

se que o projeto trespasse os três ciclos 

envolvendo, por isso, professores de 

Português, História, Oficinas Criativas e 

Educação Visual, a Equipa da BE e as 

famílias.

Com este projeto, espera-se: um 

conhecimento mais aprofundado da 

vida e obra da escritora nos três 

géneros literários: prosa, poesia e 

teatro; um envolvimento participativo 

dos encarregados de educação na vida 

escolar; uma utilização mais prática 

das novas tecnologias no processo 

ensino /aprendizagem e uma 

abordagem às obras da autora aliada a 

uma vertente mais lúdica e artística. 

As atividades, no âmbito do projeto, 

serão desenvolvidas durante o ano 

lletivo de 2016-2017, constando das 

mesmas a realização de saraus no final 

dos períodos e a criação de murais e 

iilustrações realizados pelos alunos.

TAMBOMBO
 
O Projeto Educativo 
Tambombo - O!cina de 
Percussão tem como 
!nalidade a promoção 
de projetos de 
formação musical e a 
fabricação de 
instrumentos de 
percussão. O seu 
objetivo essencial é o 
desenvolvimento de 

aptidões musicais e a 
ocupação dos tempos 
livres das crianças e 
jovens do 
agrupamento, tendo 
como premissas: a 
formação musical; a 
formação musical 
prática, através da 
criação de uma 
orquestra de percussão 
e a demonstração de 
conhecimentos 

adquiridos na 
apresentação pública 
de espetáculos 
organizados.
Encontram-se abertas 
as inscrições para os 
alunos que pretendam 
fazer parte deste 
projeto, que funcionará 
na escola de Palmeira.

SEMANA EUROPEIA DO 

DESPORTO
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