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ALUNOS DO AGRUPAMENTO PARTICIPARAM EM ATIVIDADES DE NATAL

AlUNOS DO AGRUPAMENTO 
PARTICIPARAM EM 
DIFERENTES ATIVIDADES DE 
NATAL VIVENCIANDO ESTA 
QUADRA FESTIVA
Os alunos do agrupamento tiveram a 

oportunidade de reviver as tradições 

natalícias e entender o signi!cado e a 

importância do Natal, através da 

participação em diferentes atividades, 

levadas a efeito no decorrer do mês de 

dezembro.  Os alunos do 2.º ciclo,  nas 

disciplinas de Educação Visual e 

Educação Tecnológica realizaram 

presépios miniatura para a exposição 

que está patente na Casa dos Crivos 

até ao dia 10 de janeiro, intitulada “O 

meu pequeno presépio”.   Nas aulas de 

Educação Musical, os alunos 

prepararam cânticos de Natal que 

posteriormente foram apresentados à 

comunidade. Ainda, na escola de 

Palmeira, realizou-se no último dia de 

aulas a atividade “Mesas de Natal”, 

proposta pelos diretores de turma. Os 

alunos da Escola Sá de Miranda, 

orientados pelos  professores de Artes 

Visuais, realizaram uma série de 

instalações que foram expostas na 

escola,  adornando   os diversos 

espaços que !caram mais alegres e 

mais natalícios.  O último dia de aulas 

terminou, na secundária,  com um 

lanche de Natal partilhado. Nas 

unidades educativas do pré-escolar e 

do 1.ª Ciclo foram várias as atividades 

dinamizadas: ida ao circo, espetáculo 

no gelo e visita ao lar de Palmeira.
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO “OLHAR BRAGA” NA TENDA DE NATAL

ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO 
APRESENTARAM PROJETO DE ESCRITA 
CRIATIVA E PATRIMÓNIO DESENVOLVIDO EM 
ARTICULAÇÃO COM A BIBLIOTECA ESCOLAR
No dia 7 de dezembro, na tenda de Natal na Avenida 

Central,  na presença da Vereadora da Cultura e Educação,  

Drª Lídia Dias, da Diretora do Agrupamento, Drª Margarida 

Silva, do Dr. Rui Ferreira, Assessor da Vereadora  e Presidente 

das Festas de São João  e dos  representantes dos espaços  

comerciais e museológicos visitados, os alunos do 11.º ano 

apresentaram pequenos excertos dos trabalhos que 

produziram no âmbito do projeto “Olhar Braga” - património 

bracarense e escrita criativa.  Espaços que se desconheciam 

e que deslumbraram, produtos tradicionais e ambiente 

familiar, artes e ofícios nunca antes vistos, arquitetura 

discreta e simples ou majestosa e imponente, gente 

acolhedora e personagens reinventadas …. tudo contribuiu 

para um novo olhar sobre Braga, a sua história e as suas 

gentes. Tudo serviu para que os jovens trabalhassem a sua 

criatividade em contos ou poemas que surpreendem e 

deliciam o leitor. Os alunos e professores foram 

parabenizados pela vereadora pela iniciativa e pelas 

dinâmicas desenvolvidas num ano em que se comemora o 

Ano Europeu do Património.

EXPOSIÇÃO DE ARTES DESENHARTE 

Esteve patente à comunidade escolar e ao público em geral, a 
Exposição “desenhArte” 2017/18, no teatro da Escola Secundária Sá 
de Miranda, entre os dias 23 de novembro e 7 de dezembro.
Esta exposição, para a qual foram disponibilizadas visitas guiadas 
mediante inscrição, apresentou os trabalhos realizados  ao longo do 
ano letivo de 2017/2018, pelos alunos de Artes Visuais, das turmas 
do 12.º 10 e 11.º12 nas disciplinas de Desenho A, O"cina de Artes e 
O"cina de Multimédia B.  



WORKSHOPS DE BIOTECNOLOGIA

Os alunos das turmas do 10.º1 e do 11.º5 participaram nos workshops de 

biotecnologia no Centro de Engenharia Biológica (CEB) da Universidade do Minho, 

integrados na Semana da Ciência e Tecnologia, no âmbito da disciplina de Biologia 

e Geologia. Nesta visita houve oportunidade de visitar os laboratórios, conhecer os 

investigadores e contactar com técnicas e metodologias de investigação em 

diversas vertentes: saúde, alimentação e ambiente. Os temas dos workshops 

foram: Chlorella vulgaris – Do biorreator ao prato, o percurso de um superalimento; 

Eletricidade onde menos se espera; Vírus que matam bactérias; Como valorizar os 

resíduos agroindustriais?; O lado negro dos bolores – Vem conhecer as suas toxinas; 

Para que servem os micróbios numa ETAR?; Produção de nanopartículas para o 

tratamento de doenças; Será que a água que bebemos contém metais pesados?; 

Alimentos elétricos. Os alunos tiveram oportunidade de aprender com as “mãos na 

massa”, um conjunto diversificado de experiências na área da Biotecnologia e 

Bioengenharia, permitindo vivenciar o papel de “Engenheiros Biológicos”, ainda que 

apenas por algumas horas.

UMA ESCOLA SÃ, UMA ESCOLA MAIOR

O Agrupamento de Escolas Sá de Miranda, entre os dias 5 e 7 do mês de dezembro, 

para comemorar o Dia Nacional da Pessoa com De!ciência, celebrado a 9 de 

dezembro,  levou a efeito diversas atividades.

Nas diversas escolas do Agrupamento, desde o pré-escolar até ao secundário, os 

alunos regeram-se pelo lema “Uma escola Sã, uma escola Maior”, tiveram 

oportunidade de ouvir histórias e explorá-las, participar em debates, deixar a sua 

mensagem,  visualizar curtas-metragens alusivas ao tema da inclusão e participar 

em torneios de xadrez, através do qual são desenvolvidas habilidades como 

memória, concentração, planeamento e tomadas de decisão. 

A comunidade escolar foi surpreendida com mensagens realizadas por alguns 

alunos, colocadas nos claustros da escola secundária, sublinhando que “En el Sá de 

Miranda cabemos todos”!

JANTAR DE NATAL 
DO AGRUPAMENTO
No dia 19 de dezembro 
realizou-se mais um jantar 
de Natal na escola sede, 
reunindo toda a família Sá de 
Miranda. 
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O !nal do 1.º período nas Escolas de 

Palmeira e Sá de Miranda foi marcado 

pela realização de torneios 

desportivos, na manhã do dia 14 de 

dezembro. No torneio de basquetebol 

3×3 inter turmas, na escola 

secundária, as competições foram 

realizadas por escalões e géneros, na 

perspetiva de serem apuradas as 

equipas para representarem o nosso 

agrupamento na fase local do Torneio 

Nacional de basquetebol 3×3 a 

realizar na Universidade do Minho. Na 

Escola Básica de Palmeira, no âmbito 

das atividades promovidas pela Área 

disciplinar de Educação Física e 

Desporto, decorreram os torneios de 

Badminton, Voleibol e Ténis de Mesa.

Os No dia 13 de dezembro decorreu 

nas piscinas municipais da rodovia o I 

Encontro de Natação do Grupo de 

Escolas de Braga, dando cumprimento 

ao calendário e programa do CLDE- 

Braga. Numa organização conjunta 

dos Agrupamento de Escolas Sá de 

Miranda e Dª Maria II, o evento contou 

ainda com mais 7 escolas, envolvendo 

cerca de 210 atletas e 35 juízes 

árbitros. Foi um encontro que 

consistiu na realização de provas 

individuais de 25 metros nas 

diferentes técnicas de nado e provas 

de estafetas 4×25 livres.

O Agrupamento de Escolas Sá de 

Miranda fez-se representar com dois 

grupos equipas, totalizando 26 atletas 

e 11 juízes árbitros, destacando-se o 

espírito competitivo demonstrado, a 

força de vontade e o querer obter 

bons resultados, sempre numa atitude 

de bastante fair play.

DIA DA 
ALIMENTAÇÃO

TORNEIOS DESPORTIVOS 

NAS ESCOLAS DO AESM

CAFÉ FILOSÓFICO SOBRE DIREITOS HUMANOS

A Escola Sá de Miranda promoveu, no dia 10 de dezembro, um Café 
Filosó"co, orientado pelo professor José Augusto Ribeiro, para 
assinalar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem. 
Abertura da sessão foi realizada pela Diretora do Agrupamento que 
destacou a importância dos Direitos Humanos e o reconhecimento 
dos valores fundamentais que esta declaração salvaguarda. Durante 
o debate, os alunos tomaram a palavra para denunciar questões 
como: o drama dos refugiados, o trá"co de órgãos, a venda de armas, 
o colapso ecológico, a desigualdade social  e o retorno do fascismo.

1.º ENCONTRO DE 

NATAÇÃO DÁDIVA DE SANGUE
No dia 4 de dezembro 
decorreu na EB de Palmeira a 
tradicional colheita de sangue, 
organizada pela equipa do 
programa de promoção e 
educação em articulação com 
a disciplina de Ciências 
Naturais.
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