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A PRIMAVERA, A POESIA E A CRIATIVIDADE ARTÍSTICA

NO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS SÁ DE MIRANDA 
COMEMOROU-SE, COM A 
CHEGADA DA PRIMAVERA, O 
DIA DA POESIA E O DIA  
EUROPEU DA CRIATIVIDADE 
ARTÍSTICA

Apesar da Primavera andar 

envergonhada, os alunos da escola de 

Bracara Augusta comemoraram a sua 

chegada com a plantação de petúnias, 

que colocaram nos beirais das janelas 

da escola com o intuito de a 

embelezar. Com a Primavera chegam 

também as andorinhas, que à Escola 

de Palmeira chegaram com inúmeros 

poemas escritos pelos alunos, na 

disciplina de Português. 

Associando a poesia à criatividade, os 

alunos da Escola de Palmeira, 

orientados pelos professores de Artes 

Visuais, em articulação com os 

professores de Português, criaram uma 

instalação artística com cata-ventos 

que seguravam belos poemas, para 

assinalar as comemorações do Dia da 

Poesia e do Dia Europeu da 

Criatividade Artística. 

Os espaços escolares foram ainda 

ricamente decorados com painéis de 

andorinhas, que continham poemas.

Em abril acontece

Até 6 
Exposição Itinerante         
“El Quijote”                      ESM

28 
Dia do
Agrupamento              AESM

24 a 30 
Comemoração dos          
180 anos 

Ciclo do 
Desporto                          ESM
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MINIOLIMPÍADAS ESCOLARES NA UNIVERSIDADE DO MINHO

ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO 
AGRUPAMENTO PARTICIPARAM NAS 
MINIOLIMPÍADAS PARA ALUNOS NEE DA 
UNIVERSIDADE DO MINHO

Os alunos da Educação Especial do Agrupamento 

participaram nas Miniolimpíadas Escolares para Alunos com 

Necessidades Educativas Especiais realizadas no dia 17 de 

março, no Pavilhão Gimnodesportivo da Universidade do 

Minho, em Gualtar. Este evento de natureza lúdico-

pedagógico e desportivo, promovido pela Câmara 

Municipal de Braga e enquadrado no domínio da educação 

inclusiva, proporcionou aos alunos dos vários 

agrupamentos de escolas do concelho de Braga, a 

realização de várias provas: voleibol sentado, vaivém com 

obstáculos, saltos, lançamento do peso, corridas e estafetas.

Atividades como estas contribuem para a sensibilização de 

pessoas e entidades para as “Diferenças”/Necessidades 

Especiais e para o reconhecimento de que, 

independentemente da complexidade das necessidades de 

cada pessoa, todos são importantes e que a inclusão é um 

direito que permite a todos ter o seu lugar na sociedade.

ALUNOS DO PV3 E CEF EM SERRALVES

As turmas do PV3 e CEF - Acompanhamento de crianças - da 
Escola Básica de Palmeira realizaram, no dia 2 de março, uma 
visita orientada à exposição “Materialidade e Metamorfose”, 
de Joan Miró, que se encontra patente no Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves. Esta visita decorreu no âmbito 
dos concursos realizados durante a iniciativa 'Braga é Natal',  
tendo os alunos participantes sido premiados com o 1.º lugar 
no concurso de presépios.



VISITA À EXPOÉTICA NA BLCS

Os alunos do Sá de Miranda, das turmas 10.º 01 e 11.º 10, foram recebidos pela 

coordenadora do projeto Expoética, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. A Drª 

Fernanda Santos explicou que se trata de uma iniciativa que reúne escultura, 

pintura, fotogra!a e literatura e que pretende divulgar os autores bracarenses.  

Após alguma troca de ideias, os alunos acompanhadas pelo professor de Filoso!a, 

registaram no livro de honra as respetivas opiniões e foram convidadas a prolongar 

o debate nas redes sociais a propósito deste evento que vai na sua II edição.

VISITA AO PNLN E MUSEU WORLD OF DISCOVERIES

Os alunos do 8.º ano do Agrupamento realizaram uma visita de estudo ao Parque 

Natural do Litoral Norte (PNLN) e ao Museu World of Discoveries, no Porto.  No 

PNLN os alunos tiveram oportunidade de conhecer uma área protegida, 

compreender o tipo de medidas de proteção e os valores naturais que são 

abrangidos pelo regime de proteção. Tiveram ainda a possibilidade de observar e 

identi!car elementos da fauna e "ora local bem como aspetos da geomorfologia 

costeira e as principais ameaças a esta área, desenvolvendo o espírito de 

observação e cidadania.  No Museu World of Discoveries, os alunos partiram rumo 

ao mundo que os portugueses deram a conhecer, recordando rotas, embarcações e 

instrumentos de orientação utilizados nas viagens, bem como o quotidiano dos 

marinheiros a bordo das caravelas e naus, cuja coberta puderam explorar. 

TRIBUTO A PEREIRA 
CALDAS NA 
BIBLIOTECA ANTIGA

No dia 30 de março, na 
Biblioteca Antiga da Escola 
Sá de Miranda, prestou-se 
o Tributo a Pereira Caldas. 
José Joaquim Pereira 
Caldas (1818-1903) foi 
professor do Liceu de 
Braga, deixando, em 
doação ao mesmo, um 
conjunto de obras 
valiosíssimas que orgulha a 
comunidade educativa 
e que é preservada. Esta 
doação encontra-se no 
reservado da Biblioteca 
Antiga, tendo sido feita 
uma catalogação de toda 
a sua doação bibliográfica.

 

SEMANA DA 
LEITURA

De 27 a 31 de março 
decorreu a semana da 
leitura no Agrupamento.  
Em todas as escolas foram 
desenvolvidas atividades no 
âmbito da promoção da 
leitura, envolvendo os 
alunos na prática desta, 
assumindo que a leitura é 
“uma janela aberta para o  
mundo”, tal como foi 
referido pela American 
Association of School 
Librarians.
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Na tarde do dia 3 de março, os alunos 

da turma  PV3, no âmbito da disciplina 

de Ciências Naturais, promoveram a 

defesa do ambiente e do património 

cultural de Palmeira, na biblioteca da 

escola. Além da turma e da professora 

Lúcia Dourado, marcaram presença os 

alunos do 6º. C, acompanhados pela 

diretora de turma, professora Sameiro 

Silva, a Drª Etelvina Sá e o Dr. Manuel 

Duarte, ambos membros da direção da 

Katavus, associação ambiental e 

cultural do Vale do Cávado. A Katavus 

apresentou os seus objetivos, ideias e 

projetos, e os alunos explicaram de 

que forma se articulam com os ideais 

da associação, designadamente 

através das ações de vigia e limpeza 

desenvolvidas no ribeiro do 

Pinheirinho (Projeto Rios). Um vídeo da 

autoria da aluna Eva Lopes, com 

imagens das intervenções dos alunos 

no referido curso de água, mostrou 

que a degradação ambiental, apesar 

das permanentes campanhas de 

sensibilização, é um dos “cancros” dos 

nossos dias. Durante este evento, os 

dirigentes da Katavus apresentaram a 

“Monographia da Freguezia Rural de 

Palmeira...Braga" de Agostinho Correia 

Pereira, tendo presenteado a biblioteca 

de Palmeira com um exemplar.

A dança é considerada a mais 

completa das artes pelo envolvimento 

de elementos artísticos como a música, 

teatro, escultura, pintura, indumentária 

e as múltiplas expressões artísticas, 

traduzindo emoções simples e 

complexas. Esta importante forma de 

comunicação universal é abordada, no 

Desporto Escolar,  no Agrupamento, 

como Atividades Rítmicas e 

Expressivas, que interpretam a dança 

como uma arte universal, em que 

todos podem ver, ouvir, sentir e 

expressar-se com a diversidade da 

dança: medieval, folclórica, salão, 

moderna, contemporânea, hip hop, 

jazz, aeróbica e outras múltiplas 

formas. 

Pela primeira vez a funcionar no 

Agrupamento,  o grupo de Atividades 

Rítmicas e Expressivas participou no 2.º 

Encontro de ARE na Escola Afonso 

Henriques onde conquistou um 

meritório 2.º lugar.

DIA DA 
ALIMENTAÇÃO

PV3 E KATAVUS EM 

COLABORAÇÃO

ATIVIDADES RÍTMICAS E 

EXPRESSIVAS - ARE
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