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FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NA BIBLIOTECA ESCOLAR DE DUME

A BIBLIOTECA ESCOLAR DE 
DUME ENCERROU O ANO 
LETIVO COM ENTREGA DE 
PRÉMIOS

No dia 21 de junho, a Biblioteca Escolar 

de Dume promoveu uma festa de 

encerramento do ano escolar com os 

utilizadores daquela valência, alunos 

do 1.º ciclo da EB de Dume, na escola 

onde está localizada a biblioteca.

Nesta festa os alunos tiveram a 

oportunidade de assistir a dois 

momentos musicais, violino e saxofone, 

os quais foram  vivenciados pelos 

mesmos com extrema atenção e 

surpresa. Este contacto com a música é  

importante, segundo a professora 

bibliotecária, pois esta representa mais 

do que uma forma de expressão e 

integração, ela, assim como as outras 

artes, é um meio que possibilita o  

desenvolvimento de literacias múltiplas 

contribuindo para a formação integral 

do aluno.

Neste encerramento do ano letivo, na 

biblioteca, os alunos do 4.º ano 

também leram os poemas construídos 

no âmbito do projeto Olhar Braga.

Para terminar esta festa, a professora 

bibliotecária entregou os prémios da 

biblioteca: leitor TOP do 3.º período e 

os prémios das melhores !chas de 

leitura. Estes prémios têm por objetivo  

premiar os alunos que mais lêem em 

cada período incentivando-os a 

procurarem mais a biblioteca e a lerem 

mais.
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ALUNO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ 
DE MIRANDA FOI O GRANDE VENCEDOR DO 
II CAMPEONATO INTERESCOLAS DE CÁLCULO 
MENTAL - HYPATIAMAT - DO CONCELHO DE 
BRAGA

Realizou-se no dia 19 de junho, no Auditório Adelina 

Caravana, no Conservatório de Música Calouste 

Gulbenkian o II Campeonato Interescolas de Cálculo 

Mental Hypatiamat do concelho de Braga, com recurso a 

tablets e destinado aos alunos do 4.º ano de 

escolaridade, em que a Câmara Municipal de Braga e a 

Universidade do Minho para além de diversas empresas 

foram patrocinadores.

O Hypatiamat é um projeto de investigação 

desenvolvido pela Universidade do Minho que, em 

colaboração com investigadores da Universidade de 

Coimbra, pretende mapear as condições de (in)sucesso 

na disciplina de Matemática e contribuir para a 

promoção do sucesso escolar dos alunos do Ensino 

Básico.

O desempenho escolar na Matemática é uma 

preocupação crescente junto da comunidade educativa: 

todos estão preocupados com o elevado insucesso 

escolar e o correspondente abandono escolar precoce. 

Sabe-se que a literatura educacional aponta a promoção 

do sucesso na Matemática e a utilização corrente das TIC 

na sala de aula como dois grandes desafios que a 

educação enfrenta na atualidade.

Para responder a este desafio, construiu-se a Plataforma 

Hypatiamat com muitas aplicações hipermédia 

centradas nos conteúdos de Matemática do 1º ao 9º ano, 

aplicadas já em muitas escolas do país e com bons 

resultados. Mais recentemente a equipa Hypatiamat 

encontra-se focada na criação e disponibilização de 

recursos para o 1º Ciclo do Ensino Básico.

O cálculo mental é umas das componentes que tem tido 

mais visibilidade. Tem sido aplicado em várias escolas e 

com resultados bastante animadores. 

Este ano, o II Campeonato Interescolas de Cálculo Mental 

Hypatiamat do concelho de Braga com alunos do 4º ano 

de escolaridade contou com alunos de seis 

agrupamentos de escolas: 

Agrupamento de escolas de Real; 

Agrupamento de escolas Mosteiro e Cávado; 

Agrupamento de Escolas Sá de Miranda; 

Agrupamento de Escolas André Soares; 

Agrupamento de Escolas de Maximinos;

Agrupamento de Escolas D. Maria II.

O Agrupamento de Escolas Sá de Miranda foi o grande 

vencedor do II Campeonato Distrital do Hypatiamat tendo-

se feito representar por seis  alunos que de uma forma 

empenhada contribuíram para o sucesso deste concurso.    

Os alunos que representaram o agrupamento foram 

selecionados  internamente num concurso que se realizou 

na biblioteca escolar de Palmeira no qual participaram 

alunos de todas as escolas do 1.º CEB do agrupamento.

O vencedor do concurso foi o aluno Vasco Teixeira, da EB de 

Dume.

ALUNOS DO AGRUPAMENTO VENCEM II CAMPEONATO INTERESCOLAS DE 

CÁLCULO MENTAL -  HYPATIAMAT



COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

O Dia Mundial da Criança em Portugal é celebrado a 1 de junho. Nesta data, onde as 

crianças são o centro das atenções, organizam-se diversos eventos e atividades para 

marcar esta data. O Agrupamento de Escolas Sá de Miranda  não deixou passar este 

dia em branco e os alunos do 1.º ciclo comemoram-no na Quinta do Seixo. Nesta 

atividade participaram todas as crianças do 1.º ciclo do agrupamento. Foi um dia 

muito completo, em que as crianças efetuaram diversas atividades divertidas 

aproveitando todos os espaços da quinta.                                                                                 

A Quinta Pedagógica do Seixo situa-se no limite dos concelhos de Pena!el / 

Amarante numa zona onde o património natural ainda está preservado. Esta quinta 

pedagógica é uma propriedade com produção de produtos agrícolas, em que a 

estrutura da casa principal remonta ao séc. XVII.  Durante esta visita os alunos 

tiveram vários momentos de aprendizagem e contacto com a Natureza, assim como 

aprenderam mais sobre a vida animal e vegetal.  As crianças puderam observar 

animais, jardins, hortas e participar em o!cinas pedagógicas. Visitaram ainda, no 

espaço contíguo à casa, o museu dedicado a António Nobre, poeta português cuja 

obra se insere nas correntes ultra romântica e simbolista dos !nais do séc.XIX.
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ALUNOS DA EB DA PRESA 
VISITARAM AS SETE FONTES 

No dia 14 de junho, os alunos do 3.º e 

4.º anos da EB da Presa realizaram uma 

visita de estudo às Sete Fontes. Esta 

visita insere-se no âmbito do projeto 

“Olhar Braga:  poesia ilustrada”, a qual 

só foi realizada em junho por questões 

climatéricas. 

Guiados pelo Dr. Ricardo Silva, 

presidente da junta de freguesia de S. 

Vitor, os alunos !zeram todo o percurso 

muito entusiasmados !cando deste 

modo a conhecer o antigo sistema de 

abastecimento de água da cidade.

ALUNAS DA ESM VENCEM 
CONCURSO DE VÍDEO

O grupo de alunas vencedoras do 

Projeto Nacional “Nós Propomos!” da 

Escola Sá de Miranda, volta a arrecadar 

com o projeto Multiprobraga o 1º lugar 

do concurso de vídeo para o I 

Congresso Ibero-americano Nós 

Propomos: Geogra!a, Educação  

dirigido a todos os alunos que 

participaram no projeto em Portugal, 

Espanha, Brasil, Colômbia e 

Moçambique. Em 2º  e 3º lugares  

!caram os vídeos Revitalização e 

Despoluição da Lagoa: São Paulo do 

Potengi e Aquaeri: Pensando Métodos 

de Educação Ambiental para a 

conscientização do uso da água em São 

Paulo do Potengi ambos do Brasil. O 

concurso tinha  por !nalidade 

estimular a produção e divulgação 

imagens desenvolvidas no âmbito do 

Projeto Nós Propomos !

VISITA DE ESTUDO          
ÀS SETE FONTES

CONCURSO DE VÍDEO 
CONGRESSO IBERO-
AMERICANO

EXPOSIÇÃO RECRIARTE NA BIBLIOTECA 
LÚCIO CRAVEIRO DA SILVA


