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AESM PARTICIPA NO TORNEIO COMEMORATIVO DO 43ºANIVERSÁRIO DA U.M.

ALUNOS DO AESM 
PARTICIPARAM NO TORNEIO 
DE DESPORTO ESCOLAR  
COMEMORATIVO DO 43.º 
ANIVERSÁRIO DA 
UNIVERSIDADE DO MINHO

O Agrupamento de Escolas de Sá de 

Miranda participou no torneio de 

desporto escolar comemorativo do 

43.º aniversário da Universidade do 

Minho, de 14 a 16 de fevereiro, nas 

modalidades de badminton, 

basquetebol e voleibol, num total de 

35 alunos. 

Destaca-se a forma exemplar dos 

alunos, demonstrada através da 

motivação, do empenho, do saber ser 

e do saber estar ao longo do torneio, 

digni!cando e contribuindo para a 

melhoria da imagem do agrupamento.

No basquetebol, o agrupamento foi 

representado por 4 equipas, 2 juniores 

e 2 juvenis (feminino e masculino) e 2 

árbitros. O apuramento destas equipas 

foi realizado no torneio de 

basquetebol 3×3, no dia da escola. O 

1.º lugar foi conquistado pelo 

agrupamento no escalão de juvenis 

masculinos, o 2.º no escalão de 

juniores masculinos e femininos. Com 

estes resultados o AESM apurou-se 

para a fase seguinte - a distrital. Na 

modalidade de badminton, 

participaram 3 rapazes e 5 raparigas 

pertencentes ao grupo/equipa de 

badminton do Sá de Miranda, tendo a 

sua participação sido muito positiva.

Em março acontece
2 e 3 
Um dia na ESM            1.ºCEB          
14 a 18
Comemoração do             
Dia Internacional da 
Francofonia                   AESM

21
Dia da Poesia e da 
Criatividade Artística     AESM

Até 22        
Exposição: Rochas, Não  
são coisas do passado     ESM

24 a 31
Comemoração dos 180 anos 
- Ciclo da Literatura       AESM                                     

27 a 31                   
Semana da Leitura         AESM    
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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)
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ATIVIDADE DE GOLFE NA ESCOLA BÁSICA DE DUME

CLUBE DE GOLFE NA EB DE DUME

No dia 8 de fevereiro, o Clube de Golfe de Braga em 

parceria com o Agrupamento de Escolas Sá de Miranda, 

deslocou-se à escola EB de Dume para a realização de uma 

atividade desportiva de Golfe com os alunos do 3.º e 4.º 

anos, a qual contou com  a presença da diretora do 

Agrupamento e do treinador do Clube de Golfe de Braga, 

David Aguiar.

Os alunos divididos em pequenos grupos praticaram vários 

tipos de exercícios, onde puderam aplicar os 

conhecimentos adquiridos nas aulas da Atividade de 

Enriquecimento Curricular de Atividade Física e Desportiva. 

Houve uma aceitação positiva por parte dos alunos, tendo 

estes demonstrado muita recetividade e empenho.  

ENTREGA OFICIAL DO TROFÉU ALCANÇADO 
NO CORTA-MATO CLDE DE BRAGA

A Equipa de Juvenis femininas, do Agrupamento de 
Escolas Sá de Miranda, participante no Corta-mato CLDE de Braga, 
constituída pelas alunas: Adriana Costa; So"a Esteves; Andreia 
Silva; So"a Rodrigues; Inês Ferreira e Inês Melo, fez a entrega do 
troféu relativo ao 3.º lugar alcançado na referida prova à Ex.ma 
Sr.ª Diretora do Agrupamento -  Dr.ª Antonieta Silva. 



UMA MANHÃ NA CASA DA CIÊNCIA

No dia 16 de fevereiro, os alunos do 3.º ano da EB da Eira Velha visitaram a Casa da 

Ciência de Braga. O Planetário - Casa da Ciência de Braga promove a cultura e a 

divulgação cientí!ca e tecnológica, fomentando a motivação para aprender ciência 

através do contacto precoce com o conhecimento cientí!co, seus agentes e 

processos.  Depois de uma sessão de Planetário Imersivo Digital, os "mini-cientistas" 

aprenderam mais sobre os seres vivos do charco, realizando atividades práticas no 

exterior. Os alunos, no !nal da visita, revelaram ter gostado muito e que queriam lá 

voltar, para participar noutras atividades pedagógicas.

PARLAMENTO DOS JOVENS

O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa conjunta da Assembleia da República, do 

IP.D.J., do Ministério da Educação, da Direção Geral dos Assuntos Consulares e das 

Comunidades Portuguesas e das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas 

dos Açores e da Madeira. O programa será desenvolvido ao longo do ano letivo 

com as escolas de todo o país que desejarem participar, culminando com uma 

sessão na Assembleia da República. A Escola Sá de Miranda participou na sessão 

distrital a propósito do tema escolhido para este ano: “40 anos de Constituição da 

República Portuguesa e do Poder Autárquico” , que se realizou no Instituto da 

Juventude, em Braga. O debate foi animado e os deputados do Sá de Miranda 

conseguiram, pelo segundo ano consecutivo, a votação de uma medida de 

recomendação que será defendida em Lisboa.

VISITA AO MUSEU  
DO BRINQUEDO

No dia 10 de fevereiro, as alunas de 
Acompanhamento em Creches e 
Jardins de Infância, da turma CEF, 
da Escola Básica de Palmeira, 
visitaram o Museu do Brinquedo 
Português, em Ponte de Lima.

DIA DE SÃO 
VALENTIM 
COMEMORADO 
PELOS ALUNOS DA 
EDUCAÇÃO ESPECIAL

O dia de S. Valentim/dia dos 
namorados e dos amigos, 
proporcionou aos alunos da 

Educação Especial do AESM 
(coadjuvados pelos docentes) 
um verdadeiro “Workshop” de 

culinária e serviço de mesa, 
dando suporte  ao 
desenvolvimento do seu 

currículo.
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Os alunos da Educação Especial, 

acompanhados pelos docentes de 

educação especial e de desporto 

adaptado, participaram com muita 

alegria e entusiasmo no 1.º encontro –

Multiatividades, no âmbito do 

Desporto Adaptado, realizado no dia 

21 de fevereiro na Escola Dr. Francisco 

Sanches, em Braga. 

Após a sessão de abertura e das boas 

vindas dadas pelo Exmo. Sr. Diretor do 

Agrupamento Dr. Francisco Sanches, os 

alunos, equipados a rigor, num espírito 

de convivialidade, engajamento e 

interação com os pares de outros 

estabelecimentos de ensino, 

realizaram as atividades propostas em 

cada uma das oito secções do circuito 

(voleibol, basquetebol, lançamentos, 

equilíbrios, construções, coordenação.

Foi uma atividade de grande agrado 

dos alunos.

O Carnaval foi comemorado nas 

diversas escolas do Agrupamento com 

alegria e travessuras, típicas desta 

quadra festiva.

Os alunos vestiram-se a “rigor”, 

mascarando-se e emitando os seus 

heróis prediletos: princesas, polícias, 

monstros, personagens históricas, 

super heróis, fadas, etc. 

Pelas ruas das freguesias circundantes 

às escolas, a alegria foi visível e todos 

se divertiram, desde os professores, a 

pais, assistentes operacionais, até o 

público que assistia à passagem das 

crianças.

EXPOSIÇÃO:
ROCHAS, NÃO 
SÃO COISAS 
DO PASSADO
 
Está patente no Museu 
da Escola Sá de Miranda 
a exposição denominada 
“ROCHAS NÃO SÃO 
COISAS DO PASSADO”, 
de 22 de fevereiro a 22 
de março. Esta exposição 

insere-se  no âmbito do 
4.º ciclo – Território, 
Sociedade e 
Sustentabilidade e 
pretende dar a conhecer 
à comunidade o rico 
espólio museológico 
desta instituição.

1.º ENCONTRO 

MULTIATIVIDADES

Exposição	
�    
Museu	
�    da	
�    Escola	
�    Sá	
�    de	
�    Miranda	
�    
22	
�    de	
�    fevereiro	
�    a	
�    22	
�    de	
�    março

ROCHASROCHAS
NÃO	
�    SÃO	
�    COISAS	
�    DO	
�    PASSADO

1836  Liceu
 N

ac
ion

al de Braga | Liceu Nacional Central de Brag
a |

 L
ic

eu
 N

ac
io

na
l C

en

tra
l de Sá de Miranda | Liceu Nacional de Sá de M

iranda | Escola Secundária de Sá de Miranda | Escola S
á d

e M
ira

nd
a 

20
16180   ANOS

escola sá de miranda
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