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DIA DO AGRUPAMENTO COMEMORADO EM TODAS AS UNIDADES EDUCATIVAS

O AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS SÁ DE MIRANDA 
COMEMOROU O DIA DO 
AGRUPAMENTO COM UMA 
DIVERSIDADE DE ATIVIDADES

O Dia do Agrupamento foi 

comemorado por todas as unidades 

educativas do agrupamento e 

preenchido com uma programação rica 

e muito diversi!cada. Alegria e 

ambiente de festa marcou o dia do 

Agrupamento Sá de Miranda, com 

todos os alunos envolvidos em 

atividades. As crianças da educação 

pré-escolar e do 1.º, 2.º e 3.º ano, nas 

suas escolas, trabalharam a atividade 

temática "RecriARTE". Visando o 

desenvolvimento da expressão 

artística, esta atividade centrou-se na 

recriação de obras de arte num suporte 

de grandes dimensões. Num primeiro 

momento os alunos aprenderam mais 

sobre História da Arte, explorando um 

artista plástico e a sua obra. De 

seguida, centrados em apenas uma 

obra, os alunos !zeram a sua 

reinterpretação, recriando-a num 

suporte de grandes dimensões, no qual 

todos tiveram oportunidade de 

“pincelar”. Na Escola de Palmeira viveu-

se a tradicional “Festa da Primavera”, 

com cada uma das turmas a dispor de 

uma bancada com produtos variados, 

muitos deles elaborados pelos próprios 

alunos e familiares. Esta iniciativa 

contou com a presença de muitos 

encarregados de educação e com os 

alunos de 4.º ano do Agrupamento, 

que também puderam usufruir de 

várias atividades como, por exemplo, 

uma sessão de teatro intitulada “O 

Guirilampo” e atividades de jogos 

matemáticos e interatividade na 

Biblioteca.
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Na Escola Sá de Miranda, as atividades 

da manhã foram também muito 

diversi!cadas, com exposições, 

atividades laboratoriais, um musical, 

salas temáticas, performances, 

demonstração de futebol americano, 

campeonatos, workshops de técnicas 

de expressão, entre outras. Foram 

convidados para esta manhã os alunos 

de 9.º ano da escola de Palmeira e 

oriundos de outras escolas que 

aproveitaram este dia para 

conhecerem os espaços e os projetos 

que aqui se desenvolvem. Nesta escola 

o dia iniciou com um des!le do Vestido 

Pintado, atividade em parceria com a 

Associação Recreativa e Cultural de 

Palmeira. A manhã terminou com uma 

performance “Viagem pelos 

Continentes” na cerca, dinamizada pelo 

departamento de expressões, em que 

participaram todos os alunos desta 

escola e da escola de Palmeira, sendo 

este o ponto alto da festa. Na parte da 

tarde, no teatro da Escola Sá de 

Miranda, realizou-se uma cerimónia de 

homenagem aos vários pro!ssionais 

do Agrupamento, docentes e 

assistentes operacionais,  que se 

aposentaram ao longo do ano.

À noite, também no teatro, os alunos 

do curso EFA levaram a efeito um 

des!le de moda que contou com o 

apoio de várias empresas de Braga.



VISITA AO  ZOOMARINE NO ALGARVE

No passado dia 20 de abril, os alunos da Educação Especial deslocaram-se ao 

Algarve para uma visita ao Zoomarine. Tocou a alvorada e o avião saiu do Porto 

rumo a Faro com o grupo muito entusiasmado e ansioso para ver de perto os 

animais que já faziam parte do seu imaginário nos últimos tempos. Claro que os 

gol!nhos eram as estrelas! Chegados a Faro, iniciou-se a viagem de autocarro. 

Seguiu-se para Albufeira e o Zoomarine deliciou os jovens com os seus espetáculos 

e o seu grande parque de diversões. 

NACIONAIS DE BASQUETEBOL 3 X 3

Pelo segundo ano consecutivo, o Agrupamento de Escolas de Sá de Miranda voltou 

a conquistar a presença nos nacionais de basquetebol 3x3. Este ano é a equipa de 

júnior feminino que assegura o 1º lugar nos regionais e a participação nos nacionais 

de basquetebol 3x3 que se realizarão em Viseu.

Os regionais de basquetebol 3x3 realizaram-se no passado dia 18 de abril, em 

Braga. O agrupamento participou com quatro equipas, três masculinas (uma juvenil 

e duas juniores) e uma júnior feminina. Os alunos do Sá de Miranda destacaram-se 

pelo empenho, dedicação, saber ser e saber estar demonstrados ao longo da 

competição, enobrecendo o agrupamento e fazendo justiça ao investimento que os 

professores Educação Física fazem na educação dos jovens para o fairplay. As 

equipas do agrupamento atingiram o 1.º lugar no escalão  júnior, feminino o 2.º no 

juvenil masculino e o 3.º e 4.º nos juniores masculinos.

PALESTRA 
“O LED AZUL”

No dia 18 de abril, os alunos do 10.o 
ano de FQA foram convidados a 
assistir, no auditório da Escola Sá de 
Miranda, à palestra “O LED azul”, pela 
Prof. Doutora Cacilda Moura, do 
Departamento de Física da 
Universidade do Minho.
A invenção do LED de cor azul foi 
conseguida, na década de 90 do 
século passado pelos investigadores 
japoneses Isamu Akasaki, Hiroshi 
Amano e Shuji Nakamura, laureados 
com prémio Nobel da Física de 2014, 
pela invenção de díodos emissores 
de luz azul, que permitiram a 
existência de fontes de luz branca 
e!cientes. A Assembleia Geral das 
Nações Unidas proclamou o ano de 
2015 como Ano Internacional da Luz 
e das Tecnologias baseadas na Luz.

CONCURSO NACIONAL 
DE LEITURA - FASE 
REGIONAL

Decorreu, no dia 23 de abril, o 2.º 
momento da fase regional do Concurso 
Nacional de Leitura 2018, na Biblioteca 
Lúcio Craveiro da Silva. As bibliotecas 
do agrupamento apuraram 3 alunos
(1.º, 2.º e 3.º ciclos) que representaram 
o agrupamento nesta fase.
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ALUNOS PARTICIPARAM EM 
PROGRAMA TELEVISIVO 

No dia 19 e 20 de abril, os alunos das 

turmas do Curso de Multimédia (1P2, 

2P2 e 3P2) realizaram uma visita de 

estudo a Lisboa, com o objetivo de 

assistirem, em direto, ao programa “5 

para a Meia Noite”. A visita iniciou-se 

com a partida da ESM pelas 7:30h, com 

a presença de todos os alunos das 

turmas em direção a Óbidos. 

A chegada a Lisboa ocorreu perto das 

13h00, onde foi feito um almoço 

piquenique nos jardins do Mosteiro dos 

Jerónimos. Após o almoço, os alunos 

tiveram a oportunidade de visitar 

espaços emblemáticos de Lisboa.

Ainda neste dia e, já no !nal do jantar, 

todos dirigiram-se para os estúdios da 

RTP, pelas 20h45m, onde assistiram/

participaram no programa. 

No dia seguinte, o grupo continuou a 

sua visita por Lisboa e Batalha.

ALUNOS DO SECUNDÁRIO 
ASSISTEM A PALESTRA SOBRE 
RACISMO 

No dia 27 de abril, no teatro da Escola 

Sá de Miranda ocorreu uma palestra 

sobre o racismo que contou com a 

participação de Joana Cabral. A Dr. 

Joana é psicóloga e professora 

Universitária, faz investigação sobre as 

temáticas da discriminação, exclusão e 

desigualdade social e que, além do 

ativismo no SOS Racismo, coordena um 

grupo de rua que faz intervenção com 

pessoas em condição de sem-abrigo.

A palestra foi organizada pela turma do 

11º 1 no âmbito das disciplinas de 

Inglês e Filoso!a e teve a assistência 

das turmas 10º3, 10º5, 11º3, 11º5, 2P2 e 

2P3 que demonstraram bastante 

interesse sobre o tema e permitiram 

uma boa relação orador-audiência, na 

medida em que mantiveram um 

debate constante com a ativista.

TAMBOMBO 
NA 
SEMANA 
SANTAVISITA DE ESTUDO           

A LISBOA
PALESTRA SOS - RACISMO 
NA ESM

AÇÕES DE FORMAÇÃO - VIOLÊNCIA NO NAMORO

No âmbito da Educação para Saúde/Educação Sexual e Desenvolvimento Pessoal decorreram no 
Agrupamento de Escolas Sá de Miranda ações de sensibilização “Amar com Amor” - Violência no 
Namoro, destinadas aos  alunos das 7 turmas !nalistas do 3º ciclo e das 12 turmas do 10º ano de 
escolaridade.  As ações foram dinamizadas pela equipa técnica do Projeto CHEGA, desenvolvido 
pela SOPRO – ONGD. Decorreram, no âmbito da mesma temática, sessões dirigidas às 15 turmas 
do 11.º ano, dinamizadas pelo grupo Ger`@ções3D (CATL-ACR), valência do Centro Cultural e 
Social de Santo Adrião. Estas atividades, organizadas pelas equipas do PES e SPO do 
agrupamento, abordaram as seguintes temáticas: Igualdade de Género; Violência de Género e 
Violência Doméstica com especial atenção sobre as problemáticas da Violência no Namoro e teve 
como principal objetivo sensibilizar os jovens para a importância das relações igualitárias não 
violentas, de forma a reconhecerem as caraterísticas de namoro saudáveis.


