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“LUDI ROMANI” - JOGOS E ENTRETENIMENTOS NA BRAGA ROMANA

O AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS SÁ DE MIRANDA 
PARTICIPOU EM MAIS UMA 
EDIÇÃO DA BRAGA ROMANA

O Agrupamento de Escolas Sá de 

Miranda participou em mais uma 

edição da Braga Romana, recriação 

histórica promovida pela Câmara 

Municipal de Braga.

Este ano,  o tema apresentado  pelo 

agrupamento,  “Ludi Romani”  - jogos e 

entretenimentos em Bracara Augusta, 

enquadrou-se no âmbito da Braga 

Capital Europeia do Desporto. 

A equipa organizadora do 

agrupamento, que dinamiza estas 

atividades considerou que seria de 

todo pertinente que  a participação do 

agrupamento fosse de encontro à 

temática dos jogos romanos.  

Os jogos romanos foram das atividades 

mais importantes desta civilização. 

Os jogos ou “ludi”,  em latim, 

prolongavam-se por vários dias, faziam 

parte  destes a prática de eventos de 

atletismo (recolhidos da tradição 

grega), a representação de peças  de 

teatro, “scaenici”, jogos de tabuleiro, 

caça e corridas de bigas, espetáculos de 

gladiadotes, cortejo de abertura dos 

jogos, etc. Seguindo esta premissa, a 

participação nas diversas atividades 

tiveram sempre como tema 

aglutinador os jogos, desde a venda de 

produtos no mercado romano até à 

participação nos cortejos.

Em Junho Acontece

1
Dia Mundial 
da Criança                    1.º CEB
8
Baile de 
finalistas                      AESM
14
Mostra de 
escolas 1.º ciclo          1.º CEB
19
Final Torneio 
Hypatiamat                1.º CEB

2 a 24
Artes na escola 
em Tibães                    AESM

www.aesamiranda.pt
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);  EPE (EDUCAÇÃO PRÉ-
ESCOLAR)

ne
w
s Newsletter n.º 29 | junho 2018

http://www.aesamiranda.pt
http://www.aesamiranda.pt


Para além da participação no mercado 

romano, o Agrupamento marcou 

presença nos cortejos de abertura e no 

cortejo noturno. Os alunos do  1.º ciclo 

da escola de Dume participaram no 

cortejo de abertura, “Ludi  Literarii”, 

dirigido aos mais pequenos e sendo um 

dos pontos mais esperados deste 

evento.  O Cortejo Triunfal  foi a 

atividade que mais evidenciou a 

temática escolhida pelo agrupamento. 

Neste cortejo a apresentação do Sá de 

Miranda dividiu-se em seis quadros, 

todos eles com animação: músicos, jogo 

de tabuleiro, jogo dos arcos, teatro 

romano, gladiadores e vestais.

DÁDIVA DE SANGUE NA 
ESCOLA SÁ DE MIRANDA

No passado dia 29 de maio decorreu, 

mais uma vez, na Escola Sá de Miranda, a 

tradicional colheita de sangue pelo 

Instituto Português do Sangue e da 

Transplantação, organizada pela equipa 

do Programa de Promoção e Educação 

para a Saúde em articulação com a área 

disciplinar de Biologia e Geologia. A 

comunidade educativa voltou a mostrar 

o seu espírito solidário, aderindo à 

iniciativa de forma muito expressiva, 

contando com toda a comunidade. 



CONCURSO NACIONAL DE VÍDEO EM LISBOA NO 
ÂMBITO DO PROJETO NÓS PROPOMOS

Um grupo de cerca de 120 alunos, acompanhados de professores, da Escola Sá de 

Miranda, com o apoio da Câmara Municipal de Braga, participaram, na Universidade 

de Lisboa,  no Seminário Nacional do Projeto Nós Propomos! Cidadania e Inovação 

na Educação Geográ!ca, dinamizado pelo Instituto de Geogra!a e Ordenamento do 

Território (IGOT) da Universidade de Lisboa.

Este projeto desenvolveu-se no âmbito  das disciplinas de Geogra!a e Filoso!a pelas 

turmas 1, 7, 9, 10 e 11 do 11.º ano. Os alunos foram desa!ados a olhar criticamente o 

território onde vivem, em particular a cidade de Braga, para identi!carem problemas 

locais e apresentarem propostas de intervenção local, desempenhando um papel de 

cidadãos ativos.

No Auditório da Faculdade de Medicina Dentária, na sessão de encerramento, os 

projetos intitulados “MultiProBraga” e “Salas de Apoio ao Estudo no Antigo Tribunal 

de Braga” , obtiveram o 1.º e 2.º lugares no Concurso Nacional de Vídeo do projeto 

Nós Propomos! 2017/2018. Foram ainda distinguidos com Diploma de Mérito,  cinco 

dos projetos apresentados pela Escola Sá de Miranda, nomeadamente os projetos 

“MultiProBraga”, “Salas de Apoio ao Estudo no Antigo Tribunal de Braga”, “Construção 

de Parque Infantis Inclusivos”, “Braga Com Cultura-Fábrica Con!ança” e “Bracara 

animália – criação de uma casa de abrigo para animais na antiga FábriCa de 

Sabonetes – Con!ança”.

ALUNOS DA EB DE PALMEIRA VENCEM 4ª EDIÇÃO DO 

PARLAMENTO CONCELHIO

Os alunos de Palmeira foram os grandes vencedores da quarta edição do parlamento 

concelhio, sendo o seu projecto  “Autocarro sénior - Braga cidade amiga dos idosos” 

o mais votado. este parlamento tem como objetivo a estimulação dos mais jovens 

nas questões cívicas.

 Esta iniciativa prevê que os jovens apresentem, perante o Executivo Municipal e a 

Presidente da Assembleia Municipal propostas criativas para desenvolver a cidade.

ALUNOS DE EIRA 
VELHA 
CONFECIONAM SOPA 
COM PRODUTOS 
COMPRADOS NO 
MERCADO

Os alunos do 2.º ano de Eira Velha 
foram ao mercado e compraram os 
ingredientes necessários para fazer 
uma sopa deliciosa e colorida, que 
depois a confecionaram.
Fizeram, também, cálculos com 
dinheiro e em Estudo do Meio 
aprenderam sobre a importância e a 
origem das plantas. Com esta 
atividade os alunos aprenderam 
mais sobre a importância dos 
legumes para a nossa saúde e, acima 
de tudo, como é importante ter uma 
alimentação saudável.

HYPATIAMAT NA EB 
DE PALMEIRA

Realizou-se na EB de Palmeira a 
selecção dos alunos do 1.º ciclo que 
irão representar o Agrupamento na 
!nal do Torneio Hypatiamat, que se 
realizará no Conservatório Calouste 
Gulbenkian, no dia 19 de junho.



NEWSLETTER DO AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS
SÁ DE MIRANDA

N.º 29 | JUNHO 2018

CONSELHO EDITORIAL
COMISSÃO DE DINAMIZAÇÃO 
CULTURAL

COMPOSIÇÃO GRÁFICA
SUZANA LEITE

EMAIL
DIVULGACAO@SA.MIRANDA.NET

No dia 17 de maio as unidades 

educativas do 1.º ciclo aderiram à 

iniciativa dia de aulas ao ar livre. Esta 

iniciativa consiste numa campanha 

global que visa celebrar e inspirar a 

aprendizagem e a brincadeira ao ar 

livre , e que mobiliza escolas e 

professores de todo o país a abraçar 

atividades fora da sala de aula.

Na escola de Eira Velha as atividades 

deste dia centraram-se no tema: os 

animais e as plantas no meu espaço 

escolar. Os alunos observaram e 

registaram criando um livrinho de 

campo.  Em Dume,  os alunos 

experimentaram atividades físicas ao ar 

livre, histórias debaixo da árvore, 

experiências e workshop de texturas.

Com a participação do Eurodeputado 

José Manuel Fernandes, realizou-se, no 

Teatro da Escola Sá de Miranda, uma 

palestra no âmbito das Comemorações 

do Dia da Europa que se assinala no dia 

9 de maio. Esta iniciativa, promovida 

elo grupo disciplinar de Geogra!a, teve 

a participação de várias turmas da 

escola  e pretendeu fomentar o 

interesse, o conhecimento e o debate 

acerca do funcionamento da Uniãõ 

Europeia.

O Eurodeputado falou aos alunos dos 

grandes ideais que sustentam os 

objetivos da União Europeia, como a 

promoção da paz, a sustentabilidade e 

a inclusão, assim como os seus valores 

e o bem-estar dos seus cidadãos. “Se 

não houvesse União Europeia, já teria 

havido novas guerras”, alertou José 

Manuel Fernandes. Sensibilizou, ainda,  

os alunos para a “perda de memória” de 

acontecimentos relativamente 

recentes.

TAMBOMBO 
NA SEMANA 
SANTA

DIA DE AULAS AO           
AR LIVRE

COMEMORAÇÃO DO DIA 
DA EUROPA

O SISTEMA SOLAR

A turma do 3.º ano da EB de Dume, na 
disciplina de inglês, em articulação 
com a disciplina de Estudo do Meio, 
trabalharam o sistema solar.   No !nal, 
apresentaram os sistema solares 
construídos com recurso a diversos 
materiais.


