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ALUNOS DA ESCOLA SÁ DE 
MIRANDA ENSINAM EDIÇÃO 
DE VÍDEO A COLEGAS 
EUROPEUS
Integrado no Projeto Erasmus + 

“Effective e-Learnig System Based on 

Digital Competences”, um grupo de 5 

alunos e 3 professores do 

Agrupamento de Escolas Sá de 

Miranda deslocou-se à 2nd Vocacional 

School of Katerini, na Grécia (uma das 

escolas parceiras), para participar na 3.ª 

mobilidade.

Tendo em vista a concretização dos 

objetivos os alunos da Escola 

Secundária Sá de Miranda, 

dinamizaram, no quarto dia de 

trabalho, um workshop sobre edição 

de vídeo, durante o qual partilharam 

com os colegas das escolas parceiras 

os seus conhecimentos ao nível da 

produção e edição de vídeo, tendo 

este workshop culminado com a 

criação, por parte de todos os 

participantes, de um pequeno vídeo 

sobre as escolas parceiras e as 

localidades de origem dos diferentes 

parceiros. Para além desta atividade, 

todos os alunos e professores 

participaram, nos dois primeiros dias, 

em dois workshops sobre a criação de 

App’s e construção de Blogs.

Para além das atividades 

desenvolvidas no âmbito do projeto, 

os alunos tiveram ainda a 

oportunidade de conhecer realidades 

e culturas diferentes, de desenvolver 

competências linguísticas, de 

comunicação, e de conhecerem o 

património histórico-cultural do país 

de acolhimento, o que foi 

proporcionado pelo programa cultural 

paralelo que foi sendo desenvolvido 

aos longo dos dias da estadia, e que 

incluiu uma visita ao Vergina 

Museum e ao Monte Olimpo.

Em Janeiro Acontece

6 a 10
Residência Artística 
“O Primo Basílio”           AESM

12 e 13
Leituras Encenadas       1.º CEB   

20 e 21                    
Corta-Mato Escolar        AESM

21          
Encontro com 
Mário Carvalho e 
Patrícia Ferreira                EBP         
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SIGLAS: AESM (AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE MIRANDA); ESM 
(ESCOLA SÁ DE MIRANDA); EBP (ESCOLA DE PALMEIRA);
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SAGA DE UM COMBATENTE DA 1.ª GUERRA MUNDIAL

No 10 de dezembro,  os alunos do 9.º ano assistiram na biblioteca da Escola de 

Palmeira à atividade dinamizada por Gil Santos “Saga de um combatente da 1:ª 

Guerra Mundial”, organizada pela área disciplinar de História. Cerca de 100 alunos 

vibraram com as peripécias da guerra e perceberam que é preciso temer a guerra 

para a construção da paz.  O livro ”Saga de um Combatente na I Guerra Mundial - 

De Chaves a Copenhaga”, na singeleza das palavras de Gil Santos, pretende contar, 

em primeira mão, a história, nua e crua, do ignorado praça de pré António Pereira 

dos Santos, avô do autor,  1.º Cabo de Infantaria do BI N.º 19 de Chaves, feito 

prisioneiro dos alemães na Batalha de La Lys.

A 1.ª guerra mundial haveria de mudar as vidas dos homens humildes enviados 

para o terror da Flandres. A ferro e fogo, fustigados pelo frio, pela fome e pela 

doença estes homens viveram momentos únicos e terriveis no abrigo, no hospital, 

no cativeiro e na trincha. Este livro constitui-se como uma homenagem a todos os 

que combateram e tombaram no campo de batalha. Foi com entusiasmo que os 

alunos ouviram e acolheram Gil Santos, que de forma dramatizada explicou o teor 

do livro e a história de seu avô.

NATAL NA ESCOLA DE 
COUCINHEIRO

As crianças e alunos da EB de 
Coucinheiro, assim como toda a 
comunidade educativa, 
participou na atividade “Natal na 
Escola”. Esta atividade consistiu 
na criação de elementos 
decorativos de Natal, com o 
intuito de embelezar e decorar 
os espaços escolares, utilizando 
materiais reciclados, desta forma 
os alunos foram sensibilizados 
para as temáticas ambientais e 
para a importância da 
reciclagem na preservação do 
meio ambiente.

I ENCONTRO DE NATAÇÃO

No dia 16 de dezembro decorreu na piscina municipal 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 do Agrupamento de 

Escolas Sá de Miranda (AESM) e da Escola Artística do Conservatório de Música 

Calouste Gulbenkian, contou com 6 escolas participantes, mobilizou cerca de 230 

atletas e 24 juízes árbitros. Foi um encontro que consistiu na realização de provas 

individuais de 25 metros nas diferentes técnicas de nado e em provas de estafetas 

4x 25m livres. O AESM fez-se representar com dois grupos equipas, totalizando 39 

atletas, 4 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. Foi uma manhã de emoções e de objetivos atingidos com vontade de fazer 

sempre mais e melhor. As professoras responsáveis pelos grupos equipas, Celeste 

Pereira e Olga Couto estão orgulhosas pelo desempenho dos seus alunos e pela 

forma exemplar como todos se comportaram em representação do AESM.
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SEMANA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA NA 
ESCOLA SÁ DE MIRANDA

A Semana da Ciência e Tecnologia decorreu na Escola Sá de 

Miranda tendo tido um leque diversi#cado de atividades a 

que a comunidade educativa não se mostrou indiferente.

Durante esta semana foram muitas as atividades dinamizadas. 

O primeiro dia começou com a inauguração da Semana da 

Ciência e da Tecnologia a qual contou com uma breve 

apresentação das atividades a serem realizadas durante esta 

semana, assim como à apresentação do trabalho do  Museu, 

do Website do Museu. Um  “Percurso interpretativo da 

ecologia da quinta”,  uma palestra “Celebrando exploradores 

e descobertas: de Fernão de Magalhães a Albert Einstein”, 

proferida pelo Professor Doutor Luís Cunha, do Departamento 

de Física da Universidade do Minho, que brindou os 146 

alunos presentes, do ensino secundário, das diferentes 

áreas, os respetivos professores e mais alguns elementos 

presentes, foram algumas das atividades dinamizadas no 

âmbito desta iniciativa, que será para  voltar a repetir  nos 

próximos anos letivos.                                           

No encerramento a Professora Doutora Teresa Monteiro, do 

Departamento de Produção e Sistemas, da Escola de 

Engenharia da Universidade do Minho, demonstrou 

a “Aplicação da Matemática no estudo duma campanha de 

Marketing Viral – o caso da Dove”, a 95 alunos, do ensino 

secundário. 

A Semana da Ciência e Tecnologia,  teve como suporte a 

Exposição “Põe-te à Tabela – Os 150 anos da Tabela 

Periódica dos Elementos”. 

NATAL NA ESCOLA BRACARA AUGUSTA

A escola da Bracara Augusta aperaltou-se para viver a época mágica do 
Natal. O pinheiro voltou ao sítio do costume e enfeitou-se com trabalhos 
realizados pelos alunos, usando materiais reciclados, isto porque a escola 
educa para a sustentabilidade do ambiente! O Pai Natal entrou na escola e 
distribuiu os presentes a todos os alunos, mas a escola não esqueceu os 
outros e, num ato de solidariedade, apelou à entrega de artigos para 
animais, para serem doados à instituição Abandoned Pets Portugal, e 
artigos de bebé, para doar ao projeto Economia Circular, promovida pela 
Junta de Freguesia de Palmeira. 
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Os alunos dos Cursos Pro#ssionais de 

Técnico de Multimédia e Técnico de 

Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos da Escola Sá de Miranda 

estão envolvidos no projeto “Formação 

na Europa – emprego a caminho”, um 

projeto Erasmus+ que lhes permite 

realizar parte da Formação em 

Contexto de Trabalho (FCT) e práticas 

pro#ssionais após a conclusão do 

curso em empresas da província de 

Pontevedra, Espanha, através de uma 

parceria com o Instituto de Rodeira. 

Este projeto surge da necessidade de 

dar a conhecer outras realidades e de 

incentivar o empreendedorismo e o 

aumento de competências na procura 

e criação de emprego aos alunos dos 

cursos pro#ssionais.Durante 3 meses, 

dois alunos que concluíram os seus 

estudos de formação pro#ssional do 

Curso Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas Informáticos 

em julho de 2019, realizaram práticas 

pro#ssionais na Câmara Municipal de 

Cangas e na empresa TeconSite, em 

Vigo, onde puderam alargar os 

conhecimentos e práticas já obtidas ao 

longo do curso nas áreas de 

manutenção de redes e hardware e 

programação para páginas web. Os 

alunos regressaram muito agradados 

com a sua participação nesta 

experiência, que se revelou bastante 

enriquecedora em termos pessoais, 

pro#ssionais e culturais. Atualmente, 

duas alunas do Curso Técnico de 

Multimédia estão a fazer as suas 

práticas formativas na empresa 

PlayPlan, em Bueu, responsável pela 

produção e organização de eventos 

culturais e musicais, de que é exemplo 

o Festival SonRías Baixas. Durante o 

mês de março, dois alunos do Curso 

Técnico de Gestão e Programação de 

Sistemas Informáticos irão também 

participar nesta experiência, 

realizando a sua FCT em empresas de 

informática no país vizinho. A relação 

estabelecida com a escola espanhola 

permite também que alunos desse 

instituto possam realizar as suas 

práticas pro#ssionais no Agrupamento 

de Escolas Sá de Miranda, estando 

duas alunas espanholas em estágio, 

desde junho,  no agrupamento.

ERASMUS + ESTÁGIOS 

PROFISSIONAIS

SEMANA PELA INCLUSÃO -  SÓ SOU EU!

Na semana de 3 a 6 de  dezembro decorreu, no Agrupamento de Escolas 
Sa de Miranda, a comemoração da semana “Pela Inclusão” subordinada 
ao tema “Só sou eu”, dinamizada pela área disciplinar  de Educação 
Especial. Nas diversas escolas do Agrupamento, desde o pré-escolar até 
ao secundário, as crianças e alunos regeram-se pelo lema comum e 
tiveram oportunidade de visualizar curtas-metragens, experienciar o uso 
da língua gestual, participar em debates sobre autoconceito e 
identidade individual, assim como partilhar ideias sobre sonhos e 
emoções.
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