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ALUNOS DO AGRUPAMENTO RECEBEM PRÉMIOS DE MÉRITO E DE EXCELÊNCIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
SÁ DE MIRANDA REALIZA 
CERIMÓNIAS DE ENTREGA DE 
PRÉMIOS DE MÉRITO E DE 
EXCELÊNCIA

O Agrupamento de Escolas Sá de 

Miranda realizou, na sexta-feira dia 23 

de novembro, as cerimónias de 

entrega de prémios de mérito e de 

excelência referentes ao ano letivo 

2017/2018 aos alunos da Escola 

Secundária Sá de Miranda, Escola 

Básica de Palmeira e aos !nalistas das 

escolas do 1.º ciclo do Agrupamento. 

Ao todo foram cerca de 300 alunos 

distribuídos pelos Quadros de Mérito e 

de Excelência.

Este evento decorreu em dois 

momentos: às 17 horas para os alunos 

da escola secundária e às 21 horas para 

os alunos do 1.º ciclo e da escola de 

Palmeira.

Foram muitos os pais, familiares e 

amigos dos alunos premiados que 

lotaram o teatro da Escola Sá de 

Miranda para assistir às cerimónias de 

entrega de prémios aos alunos que, no 

ano letivo 2017/2018, se distinguiram 

pelo seu desempenho, quer no 

domínio curricular quer no domínio 

não curricular, e se empenharam de 

forma particularmente notória nestes 

domínios.
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO OLHAR BRAGA: POESIA ILUSTRADA

ALUNOS DO ENSINO BÁSICO 
DO AGRUPAMENTO 
APRESENTARAM LIVRO DE 
POESIA

No passado dia 17 de novembro, os 

alunos do Agrupamento de Escolas Sá 

de Miranda, apresentaram um livro de 

poesia sobre o património local, que 

nasceu de um projeto que se 

desenvolveu no âmbito da biblioteca 

escolar, perante uma plateia repleta de 

pais, professores, representantes dos 

espaços culturais, que colaboraram 

com o agrupamento, e a senhora 

vereadora da Educação, Dra. Lídia Dias. 

Este projeto, intitulado “Olhar Braga: 

poesia ilustrada” teve como desa!o 

articular a escrita e a ilustração numa 

nova interpretação do património 

local. Em 2018 comemora -se o Ano 

Europeu do Património Cultural e os 

alunos foram convidados a visitar e 

depois intervir artisticamente sobre o 

património visitado com um trabalho 

transversal que envolveu várias turmas 

do agrupamento. Em colaboração com 

escritores, ilustradores e professores 

foi construída uma narrativa que deu 

origem a uma publicação feita por 

alunos, reforçando a criatividade, as 

artes e a literatura enquanto 

elementos facilitadores do diálogo 

entre os alunos e o património 

visitado. Foi um dia muito especial 

para os alunos envolvidos no projeto 

que con!denciaram que esta foi uma 

experiência única e inesquecível, 

referiu a coordenadora do projeto, que 

explicou que é importante introduzir 

na escola a aprendizagem não-formal: 

“Este deve ser um caminho a percorrer; 

a biblioteca encara uma nova 

realidade e a missão de formar leitores, 

na atualidade, é difícil, acredito que a 

implementação deste tipo de projetos 

e de práticas educativas 

diferenciadoras poderá ser o meio de 

cativarmos o aluno do século XXI para 

as aprendizagens”, a!rmou. A diretora 

do agrupamento, Dra. Margarida 

Antonieta, rea!rmou a importância de 

projetos de articulação que 

extravasam as portas da sala de aula e 

que constroem aprendizagens 

signi!cativas. Este projeto ao longo de 

ano e meio ganhou forma e cresceu, 

tendo como premissa o despoletar nas 

crianças e jovens do agrupamento o 

prazer de ler e conhecer. Pretendeu-se 

com este trabalho desenvolver nos 

alunos a expressão escrita e oral, assim 

como a expressão plástica, 

contribuindo deste modo para o 

enriquecimento cultural dos alunos 

envolvidos.

COMEMORAÇÃO DO DIA DA 
ESCOLA SÁ DE MIRANDA

No passado dia 16 de novembro, comemorou-se o Dia da 
Escola Sá de Miranda. Neste dia, no terceiro tempo da 
manhã, as atividades letivas foram substituídas por jogos 
tradicionais e magusto. Alegria e ambiente de festa 
marcou esta manhã, que começou com umas breves 
palavras proferidas por Sá de Miranda.
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ENCONTRO PRESERVAR A MEMÓRIA (I)MATERIAL DA 

ESCOLA

Decorreu, a 16 e 17 de novembro, nas instalações da Escola Sá de Miranda, 

o Encontro Preservar a Memória (I) material da Escola.

O evento foi organizado em parceria com o CITCEM – Centro de Investigação 

Transdisciplinar Cultura, Educação e Memória da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, no sentido de celebrar a memória da escola.

Este Encontro foi constituído por conferências de convidados, comunicações e 

o!cinas centradas nas seguintes áreas: Manuais escolares, Bibliotecas, Arquivos, 

Aparatos experimentais e outros materiais de ensino, Construção material da Escola 

e Memória(s).

NOITE EUROPEIA DOS INVESTIGADORES (NEI) E 

OFICINA “NO RASTO DA LUZ”

Os alunos de cinco turmas, do 11.º ano escolaridade, do curso de Ciências e 

Tecnologias, na disciplina de Biologia e Geologia, desenvolveram um trabalho 

laboratorial com o objetivo de estudar algumas das estratégias das plantas para 

otimizar o aproveitamento da luminosidade incidente. No decurso do trabalho, 

foram recolhidas folhas de sol e de sombra de10 espécies vegetais (5 arbóreas e 5 

arbustivas) da Quinta da Escola Sá de Miranda, para medição das áreas foliares e 

extração dos pigmentos fotossintéticos.

Em ambos os eventos, além dos pósteres, professores e alunos das turmas 

envolvidas estiveram presentes para explicar e demonstrar todo o trabalho 

realizado, e responder a quaisquer questões colocadas pelos visitantes.

Os alunos participaram de forma ativa na demonstração e explicação das diferentes 

etapas do trabalho laboratorial, dos resultados obtidos e suas conclusões.

PROJETO ERSMUS + 
“UNA EUROPA, 
MUCHAS HISTORIAS” 

Nos dias 19, 20 e 21 de novembro, 
os professores de Espanhol. 
Joaquim Almeida e Raquel Duarte, 
estiveram em Waren, na Alemanha, 
para dar início ao projeto Erasmus+ 
“Una Europa, muchas 
historias” (2018-2020). Foram dias 
intensos de trabalho, desde 
concertação de atividades para 
desenvolver ao longo do projeto, 
partilha de boas 
práticas, observação de aulas de 
Espanhol e formações diversas.  
Este projeto tem como principais 
objetivos promover a 
aprendizagem de Espanhol, 
promover o uso das novas 
tecnologias dentro da sala de aula, 
dar a conhecer o património local e 
nacional de cada país, entre outros.
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No passado dia 9 de novembro, as 

turmas 4, 6 e 9 de 12.º ano deslocaram-

se, em visita de estudo, a S. Martinho 

de Anta, terra natal de Miguel Torga, e 

a Amarante, onde se situa o Museu 

Amadeo Souza Cardoso. Chegados ao 

Espaço Torga, foram recebidos pelo seu 

Diretor que, durante a manhã, guiou a 

visita dento do espaço e na aldeia. 

Terminado o almoço, no Espaço Torga, 

visitou-se o miradouro de S. Leonardo 

de Galafura tão caro a Torga e 

imortalizado num seu poema “À proa 

de um navio de penedos/A navegar 

num doce mar de mosto”. Após breve 

passagem pela cidade do Peso da 

Régua, fez-se, em Amarante, a visita ao 

Museu Souza Cardoso onde todos 

tiveram o privilégio de contactar com 

obras do Modernismo, mas 

principalmente com obras de Amadeo 

interpretadas e ligadas aos escritores e 

artistas plásticos das primeiras décadas 

do século XX.

Decorreu na escola básica de Palmeira, 

um conjunto de atividades integradas 

na “Semana Europeia da Prevenção de 

Resíduos”. Esta iniciativa visa “promover 

e implementar ações de 

consciencialização ambiental sobre 

sustentabilidade e gestão de resíduos 

durante uma semana em cada ano”. Na 

escola de Palmeira o lema foi: “Para 

variar, é tempo de limpar!”.

Os alunos do 5.º ano produziram uma 

animação PowerPoint para 

apresentação do tema à comunidade, 

divulgando/promovendo algumas 

iniciativas, nomeadamente, a redução 

da venda de bebidas embaladas no 

bufete e a reutilização de garrafas de 

água, utilizando o “bebedouro” do 

recinto escolar para o seu 

reabastecimento. 

Já os alunos das turmas A e B do 

sétimo ano, construíram ecopontos  

para separação de resíduos, 

reutilizando caixas de papelão e jornal.

SEMANA EUROPEIA DA 
PREVENÇÃO DE RESÍDUOS

COMEMORAÇÃO DO DIA DA FLORESTA 
AUTÓCTONE

No âmbito das comemorações da Floresta Autóctone, os alunos do 7.º ano 
de escolaridade e da turma 5 do 10.º ano participaram numa atividade de 
reprodução por estaca de plantas autóctones, contando com a colaboração 
do Pelouro do Ambiente da Câmara Municipal de Braga. Com esta 
atividade procurou-se sensibilizar os estudantes para a importância da 
utilização destas espécies melhor adaptadas às características do nosso 
clima e solo. Na escola básica de Palmeira, alguns alunos do 5.º ano 
plantaram espécies arbustivas  e jovens árvores de pequeno porte 
mostrando-se verdadeiros pro"ssionais.

VISITA DE ESTUDO A SÃO 
MARTINHO DE ANTA E A 
AMARANTE


