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TORRES AZUIS DE UM CASTELO -  PROJETO ARTÍSTICO DE ARTE COLABORATIVA

TORRES AZUIS DE UM 
CASTELO, NO BRAGA EM 
RISCO, CONTA COM 
TRABALHOS DE ALUNOS DO 
1.º CICLO

Durante o mês de outubro,  os alunos 

das escolas do 1.º Ciclo do 

Agrupamento de Escolas Sá de 

Miranda pintaram  pequenos cartões 

em tons de azul sobre o património da 

cidade, no âmbito do projeto Torres 

Azuis de um Castelo - projeto artístico 

de arte colaborativa, em parceria com 

a Câmara Municipal de Braga, inserido 

no evento Braga em Risco. O desa"o 

lançado para 2018 consistiu na 

intervenção em três torres medievais 

tendo como foco a arte azulejar e as 

suas in"nitas tonalidades de azul.

Os alunos executaram intervenções, 

sob a orientação dos professores  

professores titulares de turma, com 

temas alusivos ao património material 

e imaterial da cidade de Braga.

Assim, agarrando esta oportunidade 

de educar pela arte e de articular várias 

áreas do saber, os alunos ilustraram 

várias formas do património local 

enaltecendo e valorizando o 

património bracarense.

O projeto, sob a curadoria de Pedro 

Seromenho, estará em exposição, 

durante o mês de novembro, no 

Edifício do Castelo, em Braga.

Em Novembro Acontece

3 a 24
Torres Azuis de um 
Castelo:Exposição        1.ºCEB

5 a 9
Encontro com                
Ilustradores                  AESM

16
Dia da Escola                 ESM

16 e 17    
Encontro: Preservar a 
Memória Imaterial                  
da Escola                    AESM     
17      
“Olhar Braga: Poesia 
Ilustrada” na BLCS       AESM

23      
Prémios de Mérito        AESM  
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PROJETO RIOS - PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS

ALUNOS DO 9.º ANO PARTICIPARAM NO 
ENCONTRO DO PROJETO RIOS

Aceitando o desa"o lançado pelo pelouro do Ambiente da 

Câmara Municipal de Braga, os alunos da turma D do 9.º 

ano participaram no encontro de grupos adotantes do 

Projeto Rios do concelho de Braga, realizado no Auditório   

S. Marcos, no dia 24 de outubro. Para além de vários 

coordenadores e monitores deste projeto, o encontro 

contou com a presença do coordenador nacional, Dr. Nuno 

Pinto que, após ter apresentado o Projeto Rios como uma 

iniciativa de valorização ambiental e cultural, passou a 

palavra aos participantes. Neste sentido, os alunos da Escola 

de Palmeira que se encontravam presentes tomaram a 

palavra para apresentarem o seu projeto.

Com o intuito de partilhar o trabalho desenvolvido no 

Ribeiro do Pinheirinho, alguns alunos do 9.º D exploraram 

uma apresentação em PowerPoint, com fotografias 

identificativas das tarefas realizadas, mostrando que a 

Escola Básica de Palmeira, e o Agrupamento de Escolas Sá 

de Miranda, continuam a estar ativos no que respeita à 

preservação do nosso património.

DIA DOS AVÓS NA ESCOLA BRÁCARA AUGUSTA

No dia 16 de outubro, a EB Brácara Augusta engalanou-se e abriu as portas aos avós 
dos alunos. Chegaram de todos os lugares, com sorrisos rasgados, e passaram a 
manhã com os seus netos. Os netos ofereceram poesia, dramatizações e cantares para 
os avós. Os avós sorriam de alegria e deixavam palavras de amor para os seus netos.
No !nal de um lanche partilhado, os avós e netos sentaram-se na sala de aula e 
!zeram atividades e troca de saberes.
Para terminar, os alunos ofereceram aos avós um frasco de compota de maçã e uma 
rosa. Foi um dia em cheio, com os avós a saírem da escola felizes por terem tido um dia 
bem passado com os netos.

http://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2018/10/dia-dos-avos-4.jpg
http://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2018/10/dia-dos-avos-4.jpg
http://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2018/10/dia-dos-avos-4.jpg


DIZ NÃO AO BULLYING - VIOLÊNCIA NÃO                    

É BRINCADEIRA

No passado dia 18 de outubro, as turmas 6 e 7 do 10.º ano deslocaram-se ao Museu 

dos Biscainhos para participar numa sessão de sensibilização sobre o bullying em 

contexto escolar. Esta ação foi organizada pelos serviços educativos do Museu dos 

Biscainhos e dinamizada pela psicóloga Andreia Santos. Nesta ação foram 

abordadas questões relativas às diferentes manifestações de bullying e formas de o 

combater. Esta atividade realizou-se no âmbito de uma aula deslocada organizada 

pela professora de Educação Física, Conceição Pinto, e pelo professor de Espanhol e 

diretor de turma do 10.º7, Joaquim Almeida.

OLHAR BRAGA:POESIA ILUSTRADA                  

OFICINAS  DE ILUSTRAÇÃO

No âmbito do projeto “Olhar Braga: Poesia Ilustrada”, entre os dias 17 e 19 de 

outubro, decorreram, nas escolas de Palmeira, Eira Velha, Crespos, Pousada e Presa, 

as o"cinas de ilustração dinamizadas pela ilustradora Gabriela Sotto Mayor.       

Nesta iniciativa, a ilustradora procurou trazer para a sala de aula as memórias das 

visitas realizadas aos locais/espaços culturais que cada turma visitou, e sobre o qual 

escreveu um poema nas o"cinas de escrita.

Através de uma chuva de palavras e de ideias que os alunos foram deixando cair, 

iniciou-se o processo criativo de construção da ilustração. Para a criação das 

imagens, a ilustradora recorreu à técnica mista, desenho e colagem, mostrando aos 

alunos que o importante numa ilustração é comunicar uma ideia, um sentimento e 

ir mais além do que aquilo que o texto escrito enuncia.

Destas o"cinas resultaram ilustrações colaborativas, as quais serão os originais de 

uma publicação e que serão expostas na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, inseridas 

no programa do evento Braga em Risco.

RECONHECIMENTO 
DO TRILHO DAS 
SETE FONTES

No dia 13 de outubro, um 
animado grupo de professores 
do Agrupamento de Escolas Sá 
de Miranda realizou uma 
caminhada ao longo do Trilho 
das Fontes (pertencente à rede 
de percursos pedestres de 
Braga). Os anunciados 12km e a 
estimativa de 4 horas deste 
percurso circular não 
desencorajaram os 
participantes.  Iniciada na 
Escola Básica de Palmeira, a 
caminhada atravessou as 
freguesias de S. Vicente, S. Vítor, 
Adaúfe e Palmeira, permitindo 
cruzar, e até visitar, diversos 

pontos de interesse. 

  PROJETO NÓS 
PROPOMOS

No dia 10 de outubro, levou-se a 
efeito o lançamento do projeto 
Nós propomos para o ano letivo 
2018/2019. Nesta cerimónia foi 
realçado o trabalho realizado no 
ano anterior,  no âmbito deste 
projeto.
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Em 2008, o dst group organizou em 

Braga um simpósio intitulado “Arte na 

Cidade”. Em 2018, dez anos depois, a 

ideia repete-se. Contudo nesta edição 

pretende-se rever o conceito do 

simpósio, ajustando-o aos princípios 

da economia circular, desa"ando 

quatro artistas plásticos a 

desenvolverem objetos a partir de 

materiais provenientes do desperdício 

da indústria. 

No âmbito deste projeto, entre os dias 

1 e 12 de outubro, os alunos do 12.º 

ano de Artes Visuais tiveram 

acompanhamento tutorial do artista 

plástico Luís Canário.

Durante estes quinze dias, os alunos 

foram desa"ados a construírem uma 

obra de arte que respeitasse o 

conceito do simpósio. Neste sentido, 

os alunos criaram uma instalação que 

foi apresentada, no dia 12, à 

comunidade escolar e a todos os 

responsáveis pelo projeto.

Algumas turmas do 11.º ano visitaram, 

sob a orientação do professor José 

Augusto, as diversas exposições dos 

Encontros da Imagem 2018, sobre a 

temática “O belo e a consolação”. Pela 

sensibilidade estética e em presença 

do belo, somos capazes de nos 

elevarmos a uma contemplação serena 

do mundo que nos rodeia, libertos da 

vontade e das suas exigências. Será 

que a reconciliação com o mundo 

passa pela contemplação estética? 

Podemos aspirar a uma salvação pelo 

Belo? A este propósito os alunos de 

Artes participaram no  Workshop  

O"cina  de Avesso, sob a orientação de 

Ivan da Silva. O trabalho realizado 

tinha como "nalidade a literacia visual 

e a desconstrução da imagem-arquivo. 

Daqui resultou uma exposição pública 

no Edifício do Castelo e a certi"cação 

através de um diploma atribuído aos 

participantes.

DIA DA 
ALIMENTAÇÃO

SIMPÓSIO ARTE & 

SUSTENTABILIDADE

  

COMEMORAÇÃO DO HALLOWEEN

No âmbito da disciplina de Inglês, os alunos da Escola Básica 
de Palmeira celebraram, no dia 31 de outubro, o dia do 
Halloween. Os alunos realizaram trabalhos alusivos ao tema 
que foram expostos no átrio da escola. A exposição contou 
com efeitos visuais  e sonoros. É de realçar a criatividade de 
alguns trabalhos e o empenho dos alunos na comemoração 
desta data festiva.

O BELO E A 

CONSOLAÇÃO
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