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ABERTURA DAS COMEMORAÇÕES DOS 180 ANOS DA ESCOLA SÁ DE MIRANDA

SÁ DE MIRANDA COMEMORA 
180 ANOS DE EXISTÊNCIA

No dia 17 de novembro, na Escola Sá 

de Miranda, decorreu a cerimónia 

o!cial de abertura das comemorações 

dos 180 anos da escola.

Neste dia foram vários os convidados 

recebidos nesta casa, que assistiram à 

abertura das exposições, a uma 

dramatização e ao descerramento de 

uma placa alusiva às comemorações 

que se estenderão ao longo do ano 

letivo. Na cerimónia de abertura, a 

diretora do Agrupamento, Antonieta 

Silva, destacou o património material e 

imaterial que a escola encerra, tendo 

sido palco e re"exo de muitas das 

convulsões sociais que se passavam na 

sociedade. 

No decorrer do ano letivo, entre 

novembro e maio de 2016, numa 

atitude de valorização da instituição, 

os 180 anos serão sinalizados com uma 

programação por ciclos temáticos, 

sendo o primeiro o Ciclo das Ciências.

ATRAVESSÁMOS 3 SÉCULOS. 
JÁ MUDÁMOS DE CASA VÁRIAS VEZES. 
RECEBEMOS UM REI, DEMOS VIVAS À 

REPÚBLICA E FIZEMO-NOS OUVIR NO 25 DE 
ABRIL. 

BRAGA E O MINHO ESTUDARAM, NAMORARAM, 
LUTARAM E SONHARAM AQUI. 

AQUI SE FIZERAM HOMENS E MULHERES. 
AQUI SE FEZ, TAMBÉM, BRAGA.

CELEBRA, CONNOSCO, OS 180 ANOS DO LICEU 
DE BRAGA! 

NÃO SABEMOS ONDE ESTAREMOS, E COMO 
ESTAREMOS, QUANDO, EM 2196, CELEBRARMOS 

OS 360 ANOS.MAS SABEMOS QUE AO 
COMEMORARMOS OS 180 ANOS, ESTAMOS, E 

QUEREMOS ESTAR, ONDE SEMPRE ESTIVEMOS: 
COM A CIDADE DE BRAGA, COM A EDUCAÇÃO E 

O ENSINO, CONTIGO!

Em Dezembro Acontece

2 a 9
Comemoração dos 180  
anos - Ciclo das 
Humanidades               AESM 
5
Palestra - Tribunal de     
Porta Aberta                    ESM                          
9
Dia da Pessoa
com Deficiência           AESM
13 a 16
Natal na Escola              EBP
16
Jantar de Natal            AESM
15 e 16
Torneios Desportivos    AESM
10 a 31
(Re)Nascer - Concurso       
de Presépios                   EBP
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DIA DA ESCOLA NA ESCOLA SÁ DE MIRANDA

ATIVIDADES DO DIA DA 
ESCOLA NO SÁ DE MIRANDA

Para além das atividades no âmbito 

das comemorações dos 180 anos da 

escola, o Dia da Escola foi 

comemorado, na Escola Sá de 

Miranda, com uma panóplia de outras 

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 7.º e 8.º ano da Escola de 

Palmeira e das turmas CEF e PV3.

Das atividades dinamizadas, 

destacam-se os diversos workshop’s 

que decorreram em três sessões, a 

Magia da Física e a Tabela Periódica 

Interativa, as diversas exposições e o 

torneio de basquetebol, entre outras.

A programação deste dia contou com 

a deslocação dos alunos do 7.º e 8.º 

ano de Palmeira, que foram à Escola 

Secundária para participarem nas 

atividades previstas. 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 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. 

EXPOSIÇÃO PERDER IMAGENS DO PASSADO?
NEM A FEIJÕES!

No seguimento das comemorações dos 180 anos esteve patente, no Auditório da Escola 
Sá de Miranda, uma exposição sobre as leguminosas.
Nesta foram apresentados quadros parietais, difusores de conhecimento cientí!co no 
âmbito das Ciências Naturais, que foram usados no ensino em Portugal durante o  
século XX. Integrado nesta exposição decorreu, ainda, o concurso “Advinhas 
Leguminosas”, que vai de encontro ao objetivo principal da ONU ao decretar o ano de 
2016 o Ano Internacional das Leguminosas, de modo a se alertar para a importância das 
leguminosas na alimentação, na saúde e no ambiente.
Esta iniciativa foi organizada em parceria com o grupo STOL - Science Through Our Lives, 
da escola de Ciências da Universidade do Minho.



DIA DA ESCOLA NA ESCOLA BÁSICA DE PALMEIRA

No dia 17 de novembro a Escola Básica de Palmeira comemorou o Dia da Escola. 

Neste dia as atividades letivas foram substituídas por atividades lúdicas, culturais e 

desportivas. dirigidas aos alunos do 2.º ciclo. 

Destacam-se as palestras sobre Cyberbulling e sobre os transportes , dirigidas para 

os alunos do 5.º ano. Os alunos do 6.º ano participaram no Jogo da Alimentação e 

na O!cina de Origamis.  Realizaram-se, ainda, torneios desportivos durante esta 

manhã para os alunos do 2.º ciclo.

Este dia contou, também, com o apoio do ATL da Associação de Pais de Palmeira 

que dinamizou uma atividade nas suas instalações.

O MEU ESPELHO RISCADO - INSTALAÇÃO ARTÍSTICA, 

NO BRAGA EM RISCO, PELOS ALUNOS DO 9.º ANO

O Agrupamento de escolas Sá de Miranda marcou presença no festival de ilustração 

Braga em Risco. No dia 17 de novembro, os alunos do 9.º ano da Escola de Palmeira 

deslocaram-se ao centro da cidade e participaram na instalação artística “O meu 

espelho riscado” dinamizada pela professora Suzana Leite.

Esta atividade realizada nos Claustros da Rua do Castelo, consistiu num jogo de 

criatividade através da ilustração, no qual os alunos depois de se verem ao espelho

ilustraram aquilo que viram.

O objetivo desta atividade centrou-se no desenvolvimento do autoconhecimento 

dos alunos e na aventura de viajarem até ao seu imaginário.

No !nal da o!cina, os alunos visitaram as exposições inseridas na programação do 

Braga em Risco, tendo ainda, para além da possibilidade de contactarem com 

ilustrações de autores de renome nacional e internacional,  a oportunidade de 

conhecerem vários espaços culturais da cidade como a Casa dos Crivos, a Torre de 

Menagem e o Museu da Imagem.

 

CERIMÓNIA DE 
ENTREGA 
DE PRÉMIOS DE 
MÉRITO E DE 
EXCELÊNCIA

Nos dias 17 de novembro, para a 
Escola Sá de Miranda, e 18 de 
novembro,  para os alunos !nalistas 
do 1.º Ciclo e do 2.º e 3.º Ciclos da 
Escola de Palmeira, o Agrupamento 
de Escolas Sá de Miranda atribuiu 
os prémios de Mérito e de 
Excelência aos melhores alunos de 
20015/2016. 
As cerimónias decorreram num 
ambiente de festa e de muita 
alegria tendo o teatro da Escola Sá 
de Miranda esgotado por completo 
a sua lotação, com a presença de 
muitos pais, alunos e professores 
bem como convidados, onde se 
destaca a Vereadora da Educação, 
Drª Lídia Dias, representantes das 
Juntas de Freguesia e Associações 
de Pais.
Todos os alunos premiados estão de 
parabéns assim como todos os que 
contribuíram para o seu sucesso.
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SENSIBILIZAÇÃO DOS 
ALUNOS PARA QUESTÕES 
SOBRE A QUALIDADE DE VIDA 
DOS BRACARENSES

Cerca de 140 alunos do 11.º ano da 

Escola Secundária Sá de Miranda vão 

apresentar ideias e desenvolver 

projetos em diversas áreas tendo em 

vista a melhoria da qualidade de vida 

dos bracarenses.

O desa!o foi lançado no âmbito do 

projeto “Nós Propomos”, que já vai na 

sua quarta edição. Mobilidade, 

reabilitação urbana e comunidades 

desfavorecidas são três dos temas 

fundamentais que os alunos poderão 

abordar, mas a abertura é total a outro 

tipo de  propostas. Na sessão de 

arranque do projeto alguns alunos, que 

já participaram em edições anteriores,  

deram o seu testemunho e incentivo 

àqueles que participarão este ano, 

reforçando que se aprende muito e 

que não devem desistir caso não 

consigam logo à primeira. 

Na tarde do dia 11 de novembro, os 

alunos do PV3, no âmbito da disciplina 

de Ciências Naturais e no cumprimento 

do Projeto Rios, “visitaram” de novo o 

ribeiro do Pinheirinho. A professora 

Lúcia Dourado acompanhou-os. Os 

alunos, divididos estrategicamente em 

dois grupos, recolheram água para 

análise em três sítios diferentes e 

tiraram algumas fotogra!as. 

Encontraram, no entanto, uma vedação 

que impede a circulação junto de uma 

das margens do ribeiro e lixo (pedras, 

garrafas, restos de maços de tabaco e 

de materiais de obras, plásticos, latas e 

artigos domésticos estragados, entre 

outros).Além da água, já com sinais de 

poluição, os alunos depararam-se com 

infestantes e lixos que revelam, por 

parte das autoridades competentes, 

pouca sensibilidade relativamente à 

preservação de um espaço ambiental 

de particular importância para a saúde 

da população em geral.

RECOLHA DE ÁGUA NO 
RIBEIRO DO PINHEIRINHO

DANUTA WOJCICHOWSKA NA EB DE PALMEIRA

A escola Básica de Palmeira recebeu no dia 14 de novembro a ilustradora Danuta 
Wojciechowska que desa!ou os alunos a construírem os seus próprios livros.
Durante a sessão a ilustradora conversou com os alunos sobre o processo de 
construção do livro “Portugal para  as crianças” e como as suas motivações de vida e 
experiências contribuíram para a  construção do mesmo.  Falou ainda da relação de 
cada um de nós com a sua herança e a cultura portuguesa.
No !nal os alunos colocaram muitas questões e todas foram respondidas pela 
ilustradora,  que na hora da despedida confessou ter gostado muito  da forma como 
foi recebida.

PROJETO “NÓS 
PROPOMOS”


