
Sá

NEWSLETTER DO AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS SÁ DE MIRANDA

ERASMUS + NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE MIRANDA

DECORREU A PRIMEIRA 
REUNIÃO NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA ERASMUS

O Agrupamento de Escolas Sá de 

Miranda continua a apostar na 

internacionalização como estratégia 

de desenvolvimento de competências 

necessárias à construção duma 

cidadania europeia assente em valores 

promotores de democracia e paz. 

No âmbito do programa Erasmus +, 

realizou-se a primeira reunião 

transnacional, que teve lugar em 

Caserta, Itália, entre 3 e 7 de outubro, 

que contou com a participação da 

Diretora do Agrupamento, Antonieta 

Silva, e pela coordenadora do projeto, 

Isabel Barbosa.

Desta reunião, as professoras 

trouxeram a mala cheia de planos para 

a implementação de variadas 

atividades, nas quais se pretende 

envolver toda a comunidade escolar, 

bem como entidades e instituições, 

públicas e/ou privadas, vocacionadas 

para a eliminação das barreiras que 

di!cultam a integração de todos os 

cidadãos na nossa sociedade.

O projeto a desenvolver decorrerá 

entre setembro de 2016 e junho de 

2019 e terá particular enfoque na crise 

dos refugiados, proporcionando aos 

participantes experiências autênticas e 

únicas que visam não só uma melhor 

compreensão das questões inerentes a 

esta realidade, mas também criar um 

sentimento de empatia em relação à 

mesma.

Em Novembro Acontece

11
Comemoração Dia
de São Martinho           1.ºCEB

14
Encontro com Danuta 
Wojciechowska               EBP

17
Dia da Escola              AESM
        
Abertura das 
comemorações dos    
180 anos da ESM            ESM

“O meu Espelho 
Riscado”                              EBP

18
Prémios de Mérito e de 
Excelência                      EBP      
        

WWW.AESAMIRANDA.PT

SIGLAS: AESM (AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE MIRANDA); 
ESM (ESCOLA SÁ DE MIRANDA); EBP (ESCOLA DE PALMEIRA);
1.º CEB (1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO)

Newsletter n.º 12 | novembro 2016

ne
w
s

http://www.aesamiranda.pt
http://www.aesamiranda.pt


AGRUPAMENTO PARTICIPA NO PROJETO “ROSTOS DA MINHA TERRA”

ALUNOS DE VÁRIOS NÍVEIS DE ENSINO 
PARTICIPARAM NO PROJETO “ROSTOS DA 
MINHA TERRA”, NO ÂMBITO DO EVENTO 
BRAGA EM RISCO.

A instalação artística “Rostos da minha Terra”, integrado no 

projeto “À descoberta de Braga”, trata-se de um convite ao 

conhecimento das personagens icónicas de Braga. Este 

convite foi abraçado pelos docentes do Agrupamento que, 

em contexto pedagógico, do 1.º ciclo ao secundário e, 

também, o ensino profissional e vocacional, mobilizaram 

saberes transversais valorizando a experimentação e a 

criatividade.

Intervindo no rosto das personagens, cada aluno, através de 
colagens, transformou a sua personagem numa outra com 
características muito próprias. 

Esta atividade tem por objetivo a montagem de um painel 
de rostos únicos, mágicos, integrado num espaço que 
desafie o nosso olhar e a nossa curiosidade. Como espaço 
para esta instalação escolheu-se a Torre de Menagem, que 
ganhará com este painel uma nova vida, repleta de cor e 
criatividade, transformando-se num ambiente onírico sob o 
olhar atento das personalidades icónicas, repletas de 
histórias, da cidade.
A cada professor foi facultado um KIT digital, o qual para 
além das notas orientadores continha as imagens (rostos) 
das personalidades, ilustradas pelo ilustrador bracarense 
César Figueiredo. Estas faziam-se acompanhar por uma 
breve descrição, que desta forma elucidou os alunos sobre a 
biografia de cada figura.
A exposição poderá ser visitada entre os dias 12 e 20 de 
novembro e insere-se no evento Braga em Risco.

MUNDIALITO DE TRAIL

Os alunos do 6.º ano da Escola Básica de Palmeira participaram no Mundialito de 
Trail, promovido pela Câmara Municipal de Braga, que decorreu no centro da 
cidade, no dia 27 de outubro. 
Esta atividade, que contou com cerca de 104 alunos da Escola Básica de Palmeira, 
visava dar a conhecer aos mais novos a modalidade. Os alunos visitaram também 
a Sport Village, um espaço com exposição e venda de materiais desportivos e 
onde estiveram envolvidos em algumas atividades.



CASTELO DO DRÁCULA

 No dia 31 de outubro, o centro de Criatividade e Mudança do Sá de Miranda 

promoveu uma atividade lúdica acerca da atmosfera de pesadelo do sinistro castelo 

de Drácula, Transilvânia. Os espaços escolares foram decorados com !guras 

fantasmagóricas e assustadoras, que durante a manhã aterrorizaram os  mais 

curiosos.

ALUNOS DO 6.º ANO PARTICIPARAM NO WORKSHOP 

“O SOM DAS COISAS” NO GNRATION

Os alunos do 6.º A  da Escola Básica de Palmeira participaram numa sessão do ciclo 

Primeiros Bits, no Gnration, no workshop intitulado “O som das coisas”. O ciclo 

Primeiros Bits pretende expor crianças e jovens da cidade de Braga às novas 

tecnologias aplicadas à arte. Durante cada sessão serão abordadas diferentes 

temáticas, com o objetivo de estimular o seu público-alvo para atividades artísticas 

de cariz lúdico.

O mundo à nossa volta está repleto de objetos ricos e diversos cheios de sons 

escondidos por explorar. Será que só podemos fazer música com instrumentos 

como um piano, uma guitarra ou uma bateria? Ou os sons de um carro, de uma 

cadeira, de uma porta ou de uma caneta podem fazer uma sinfonia?

COMEMORAÇÃO 
DO HALLOWEEN

A escola de Eira Velha 
festejou o Halloween com 
criatividade e alegria.

   DIA DA 
ALIMENTAÇÃO 

NA ESCOLA DE 
EIRA VELHA

O dia da alimentação foi 
assinalado com a exploração
de um powerpoint, canções e 
a construção de marcadores 

de livros e um cartaz.



NEWSLETTER DO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
SÁ DE MIRANDA

N.º 12 | NOVEMBRO 2016

CONSELHO EDITORIAL
COMISSÃO DE DINAMIZAÇÃO 
CULTURAL

COMPOSIÇÃO GRÁFICA
SUSANA LEITE

EMAIL
DIVULGACAO@SA-MIRANDA.NET

ALUNOS ASSISTIRAM AO 

“THE VOICE PORTUGAL”

A EB1/JI Bracara Augusta cumpriu a 

tradição, a manhã do dia 17 de 

outubro foi dedicada aos avós, !gura 

tão presente na comunidade escolar.

O dia acordou cinzento, mas logo pela 

manhã os portões da escola abriram-se 

e deixaram entrar os imensos sorrisos 

coloridos dos avós. 

O recreio transformou-se numa sala de 

espetáculos, o palco montou-se e avós 

e netos confraternizaram.  

Os pequenos artistas engalanaram-se 

e mostraram o seu apreço, respeito e 

admiração valorizando a presença dos 

avós nas suas vidas.  

Os avós, por seu lado, trouxeram 

manjares e a velha concertina para dar 

o toque de partida para uma manhã de 

cantoria e dança.

 No !nal os avós foram de alma cheia 

de amor, embalados pela doçura da 

compota de !go e abóbora oferecidas 

pelos netos e feitas na escola.

No passado dia 4 de outubro, os 

alunos dos 2.º e 3.º anos do Curso 

Pro!ssional Técnico de Multimédia da 

Escola Sá de Miranda estiveram 

presentes nas gravações do “Tira 

Teimas” do programa “The Voice 

Portugal”, que decorreram nos Estúdios 

da Valentim de Carvalho, em Lisboa.

O convite partiu da RTP, tendo os 

alunos observado as técnicas utilizadas 

na gravação de um programa de 

televisão, para além de contactarem 

com os apresentadores e mentores do 

programa.

Os alunos tiveram ainda a 

oportunidade de passearem junto ao 

Museu da Eletricidade, Museu de Arte, 

Arquitetura e Tecnologia (MAAT), 

Padrão dos Descobrimentos, Palácio 

de Belém e visitaram o Museu Coleção 

Berardo no Centro Cultural de Belém. 

Foi notório o entusiasmo dos alunos 

no decorrer das gravações  e da visita.

DIA DA 
ALIMENTAÇÃO

AVÓS NA ESCOLA DE 

BRACARA AUGUSTA
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