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ALUNOS DO AGRUPAMENTO PARTICIPAM NA BRAGA ROMANA

ALUNOS DO AGRUPAMENTO 
PARTICIPAM EM VÁRIAS 
ATIVIDADES E DINAMIZAM 
OFICINAS NA BRAGA 
ROMANA

O agrupamento de  escolas Sá de 

Miranda participou, mais uma vez, na 

Braga Romana, evento promovido pela 

CMB, o qual envolveu alunos de todos 

os níveis de ensino.

Foram várias as atividades em que os 

alunos do agrupamento se envolveram. 

No cortejo Luddi Litterarii participaram 

as crianças mais novas, do pré-escolar e 

do 1.º ciclo, das escolas de Bracara 

Augusta e Dume. No cortejo noturno 

Triumphalis, participaram os alunos 

mais velhos, desde o 2.º ciclo até ao 

secundário, contando ainda este 

cortejo com a participação  dos alunos 

dos cursos EFA e de vários professores. 

Destaca-se  a participação do 

agrupamento no mercado romano,  

com uma tenda de artigos e produtos 

confecionados com rigor por muitos 

professores e alunos. 

Este ano, o agrupamento dinamizou 

uma série de o!cinas pedagógicas na 

Schola Romana, orientadas pelos 

alunos do PV3, no âmbito da prática 

simulada, área vocacional do currículo 

do curso.

Foram várias as o!cinas que atraíram 

centenas de crianças e familiares, desde 

a execução de moedas romanas em 

argila, criação de mosaicos e pintura 

em cerâmica chacotada.
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GOLFE EM CRESCIMENTO - 
TESTEMUNHO DE PROFESSOR, 
ALUNO E PROFISSIONAL DA 
MODALIDADE

O golfe é uma modalidade que tem 

vindo a angariar mais adeptos no 

agrupamento, tendo os resultados 

obtidos nas diferentes competições 

trazido muitas alegrias aos alunos, 

professores e comunidade em geral. A 

mesma já chegou aos alunos dos 

primeiros anos de escolaridade.

O professor Abílio Grilo, responsável 

pela modalidade, em entrevista, 

confessou que “havia sempre o 

interesse de experimentar uma 

modalidade nova e na maior parte dos 

casos, desconhecida. No entanto, e em 

termos de evolução, apenas existiam as 

competições internas e as do Desporto 

Escolar; hoje em dia, os alunos que 

adquirem o gosto pela modalidade, já 

podem continuar a sua evolução, 

podendo treinar e jogar a nível 

federado, no Clube de Golfe de Braga, 

que tem feito uma aposta muito 

interessante nas camadas jovens”. 

Filipe Barbosa, aluno do agrupamento, 

refere que,  o golfe “é um desporto com 

muitos ensinamentos e que nos 

transmite muitos valores para a vida, 

além de promover a nossa parte física, 

é o único desporto que vou praticar até 

ser mais velho sem grande risco de 

lesões, além disto o golfe capacita-nos 

de uma concentração maior.

É um desporto em que o único 

adversário é o campo e não os outros 

concorrentes”.

Quando confrontado com a questão se 

o golfe o tem ajudado no seu percurso 

escolar, Filipe Barbosa não hesita e 

responde: “o golfe obriga-me a ser 

melhor em todos os aspetos, a superar-

me e a ultrapassar barreiras, a planear o 

tempo e a de!nir as estratégias para 

atingir os objetivos. Quem pratica 

desporto sabe bem que é preciso ser 

melhor e perseverante na vida, logo o 

golfe ajudou-me a ser um melhor 

aluno, mais responsável e mais focado”.

Uma das !guras importantes e que se 

destaca ao nível desta modalidade é o 

pro!ssional David Aguiar, jogador, 

treinador e formador pela Federação 

Portuguesa de Golfe. O antigo aluno do 

agrupamento refere que “desde a 

minha passagem pela escola, em que 

participei no Desporto Escolar 

representando o Sá de Miranda, 

sempre demonstram uma grande 

vontade, nomeadamente o professor 

Abílio.

GOLFE - MODALIDADE DO DESPORTO ESCOLAR EM CRESCIMENTO 



DIA DE AULAS          
AO AR LIVRE

No dia 18 de maio decorreu, nas 
escolas do 1.º ciclo, a iniciativa 
“Dia de Aulas ao Ar Livre”. O Dia de 
Aulas ao Ar Livre faz parte de uma 
campanha global criada para 
celebrar e inspirar a brincadeira e 
a aprendizagem ao ar livre. Pais e 
professores reconhecem a 
importância do tempo passado ao 
ar livre mas muitas vezes este é 
esquecido. Aprender ao ar livre, 
ou “aprender fazendo”, cria 
memórias duradouras e deixa as 
crianças construírem uma maior 
consciência do ambiente, criando 
mais oportunidades para 
pensarem de forma 
independente, e se sentirem mais 
envolvidas com a aprendizagem.

                 CAMINHADA 
SAUDÁVEL

Realizou-se a 6ª Caminhada 
Saudável, promovida pela equipa 
do Programa de Apoio à 
Promoção e Educação para a 
Saúde (PAPES), com o objetivo de 
promover hábitos saudáveis na 
comunidade escolar.

 em colaboração com os 
dinamizadores do Projeto Rios.

ATLETA PARAOLÍMPICO NA EB DA EIRA VELHA

No dia 9 de maio, as crianças do JI de Adaúfe e os alunos da EB da Eira-Velha 

tiveram a honra de conhecer o atleta do Sporting Clube de Braga, atleta 

paralímpico na modalidade de BOCCIA, José Carlos Macedo. As crianças receberam-

no com entusiasmo, ouviram as suas conquistas de vida, sempre na voz de seu pai, 

e puderam colocar-lhe todas as questões que quiseram. Esta atividade realizou-se 

no âmbito do projeto dirigido à educação pré-escolar “ Ter ideias para mudar o 

mundo” , promovido pela Câmara Municipal de Braga e pretendeu sobretudo 

treinar crianças e professores para um espirito empreendedor, onde a persistência e 

a capacidade de trabalho sejam alavancas para o sucesso. José Carlos Macedo 

surge enquanto exemplo vivo desta forma de estar na vida, emoldurado num 

grande sorriso.

VISITA AO OCEANÁRIO E PARQUE DAS NAÇÕES

Treze alunos da Educação Especial visitaram o Oceanário de Lisboa e toda a zona  

envolvente, espaço onde decorreu a Expo 98. O meio de transporte utilizado para a 

deslocação foi o avião, tendo sido para alguns a primeira experiência com este 

meio de transporte. Em Lisboa,  experimentaram a viagem de metro, depois foram 

ao Jardim da Água e passaram toda a manhã em visita ao Oceanário  que os deixou 

deslumbrados “que grande!”, “olha o tubarão!”, “e a raia-manta, que grande!”, “que 

lindas as lontras e os pinguins!”, mesmo o pinguim atrevido que jogava às 

escondidas. O entusiasmo foi muito ao longo da visita e quando chegaram 

demonstraram de imediato aos pais uma enorme satisfação.
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ALUNOS NO INSTITUTO DE 
INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIAS 
DA VIDA E SAÚDE

No âmbito da Semana da Epidemia de 

Ciência, os alunos da turma 11º1 

tiveram oportunidade de visitar o 

Instituto de Investigação em Ciências 

da Vida e Saúde (ICVS/3B’s), integrado 

na escola de Medicina da Universidade 

do Minho. Conheceram cientistas e 

projetos desenvolvidos no ICVS na área 

da microbiologia e infeção, visitaram 

laboratórios de investigação cientí!ca, 

observaram ao microscópio diferentes 

tipos de microrganismos causadores de 

doenças, realizaram experiências e 

experimentarem fatos e máscaras de 

proteção usados pelos investigadores  

na área da infeção. No !nal testaram os 

seus os conhecimentos através de um 

Quiz. Entre mais de duas centenas de 

participantes, o vencedor foi um aluno 

desta escola, Rui Pinto.

ALUNOS VISITAM OS 
BOMBEIROS SAPADORES 
DE BRAGA

No âmbito das atividades de promoção 

da capacitação, catorze alunos, no dia 

22 de maio, deslocaram-se ao Quartel 

dos Bombeiros Sapadores de Braga, em 

Dume. No quartel, os alunos foram 

recebidos com grande cordialidade, 

afabilidade e simpatia pelos Bombeiros 

Chefe Brito e Mota que !zeram uma 

visita guiada, na qual mostraram e 

explicaram muito bem o seu 

funcionamento e organização 

(companhia, piquetes, comando, 

che!as, toques de serviço…). Os alunos 

ainda, conheceram os meios de que os 

Bombeiros dispõem (ambulâncias, 

autotanques, carro escada, 

desencarceradores, material de 

mergulho…), assim como  as áreas de 

intervenção (proteção civil, saúde, 

acidentes , fogos, etc.

SEMANA DA EPIDEMIA DA 
CIÊNCIA NA UM

VISITA AO QUARTEL DOS 
BOMBEIROS

LABORINHO 
LÚCIO NA 
ESCOLA SÁ 
DE MIRANDA

No dia 17 de maio, o 
Doutor Laborinho 
Lúcio, eminente jurista 
e ex-ministro da 
justiça, debateu, no 
teatro da Escola Sá de 
Miranda, a temática: 

Liberdade,Justiça e 
Educação, perante 
uma plateia de 200 
alunos.                                 
O Doutor Laborinho 
Lúcio desa"ou alunos 
e professores a 
debaterem aquilo que 
verdadeiramente 
interessa na Educação 
e na Escola, de maneira 
a garantirem que 

ninguém "ca para trás 
ou é excluído.                                        
A Escola desempenha 
um papel fundamental 
na promoção do saber 
pensar, com o 
desenvolvimento do 
pensamento crítico, no 
escolher e no saber 
fazer.
 

TRAJETÓRIAS 2017

A revista anual do 
Agrupamento - Trajetórias - foi 
lançada este mês. Este ano, o 
tema da revista, que vai na sua 
3ª edição, é o “Sonho”. A 
mesma conta com uma série 
de trabalhos desenvolvidos 
por alunos de diversos níveis 
de ensino.


