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O NATAL NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE MIRANDA  

NATAL NA ESCOLA

O Natal é o nome da festa religiosa 

cristã que celebra o nascimento de 

Jesus Cristo, a !gura central do 

Cristianismo. 

As comemorações de Natal incluem a 

presença de diversas tradições que vão 

desde a a ceia aos símbolos de Natal 

como: a árvore de Natal, o Pai Natal, as 

músicas, os presentes, o presépio, a 

iluminação e outras decorações 

natalícias.

Enquanto instituição pública de ensino, 

o Agrupamento de Escolas Sá de 

Miranda privilegia uma atitude 

responsável e consciente face à 

preservação das tradições, por esse 

motivo, fomentando a interação com o 

meio e sensibilizando os alunos para as 

comemorações tradicionais, promoveu, 

nas escolas que constituem o 

agrupamento, uma panóplia de 

atividades culturais relacionadas com 

esta quadra mágica. Para além das 

decorações natalícias que decoraram 

harmoniosamente as diversas escolas,  

turmas da  escola de Palmeira e da 

escola Sá de Miranda abraçaram, 

também, o projeto” Natal a várias 

mãos”, da CMB, que procurou 

promover uma re"exão crítica em 

torno da árvore de Natal, aliando a 

tradição a visões contemporâneas da 

arte urbana.

Em Janeiro Acontece

6
XXIX Cantar dos Reis e 
Janeiras                          EBP

Exposição de Rosas 
dos Ventos                      EBP                  
13
Corta - Mato                AESM                                
18
Dia Internacional 
do Riso                          ESM

21
Palestras
Saúde Oral                  AESM

De 14 a 31 
Exposição: “Pinóquio 
Ditirâmbico”                   AESM
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JANTAR DE NATAL DO AGRUPAMENTO REÚNE COMUNIDADE EDUCATIVA

 

Sed et lacus quis enim 
mattis nonummy

DOCENTES 
ENVOLVERAM-SE NO 
ESPÍRITO NATALÍCIO DO 
AGRUPAMENTO

No dia 18 de dezembro realizou- se,  na 

escola Sá de Miranda, o habitual jantar 

de Natal do Agrupamento.  Docentes, 

assistentes operacionais e convidados 

celebraram a magia do Natal em 

comunidade. Gastronomia típica da 

época, decorações natalícias, música, 

dança e umas velinhas com um toque 

de azevinho foram os atributos que 

fizeram as delícias de todos os que 

participaram neste convívio.

24.º CONCURSO DE PRESÉPIOS

Os alunos dos Percursos Vocacionais (PV3 A e B), na disciplina de O!cinas 

Criativas, criaram dois Presépios para o concurso promovido pela Câmara 
Municipal de Braga: 24.º Concurso de Presépios. Este concurso teve como 
objetivo a recrição desta tradição, através da interpretação livre e 

diversi!cada por parte dos alunos.  Na sua produção foram utilizados  
diversos materiais como: madeira, acrílico, barro, vidro, plástico, entre outros. 
Os presépios enviados a concurso encontram-se expostos, na Casa dos 

Crivos, até ao dia 10 de janeiro.



ALUNOS DO 1ºCICLO ASSISTIRAM À VIAGEM DE ARLO 
Todos os alunos das escolas do 1.º ciclo e dois jardim-de-infância do Agrupamento 

de Escolas Sá de Miranda, no passado dia 17 de dezembro, tiveram oportunidade 

de assistir ao !lme “A viagem de Arlo”, nas salas de cinema do Braga Parque. 

encerrando desta forma o 1.º período escolar. Esta atividade, integrada no Plano 

Anual de Atividades do Departamento do 1.º Ciclo, foi muito bem aceite por todos 

os alunos. Para muitos deles foi a primeira vez que puderam vivenciar a agitação 

própria desta quadra natalícia num centro comercial cheio de luz, cor e azáfama de 

pessoas num entra e sai de lojas onde se concretizam “sonhos e pedidos  ao Pai 

Natal”.

OS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES E A 

GLOBALIZAÇÃO - COLÓQUIO

No dia 17 de dezembro realizou-se no teatro da Escola Sá de Miranda o colóquio, 

subordinado ao tema “Os descobrimentos portugueses e a globalização,  a 

propósito dos 600 anos da conquista de Ceuta (1415-2015)”.  Foi no âmbito da 

comemoração desta data que se realizou esta iniciativa, com a presença do 

professor Jorge Alberto Brandão Soares de Carvalho, Coordenador da Biblioteca/

Centro de Recursos Educativos da Escola Secundária de Amares, desde 1999.

SÁ VOLUNTÁRIO

RECOLHA DE 
PRODUTOS DE 
HIGIENE E LIMPEZA

NESTA QUADRA 
NATALÍCIA TODA A 
COMUNIDADE 
EDUCATIVA 
CONTRIBUIU PARA 
ESTA CAUSA

PALESTRA          
SOBRE      
PREVENÇÃO 
RODOVIÁRIA     

Na última semana de aulas do mês 
de dezembro, todos os alunos do 
9.º ano de Palmeira assistiram a 
uma palestra sobre "Prevenção 
Rodoviária" com a colaboração da 
"Escola Segura", integrada no 
subdomínio "Forças e movimentos" 
da disciplina de Físico-Química.
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DIA NACIONAL DA 

PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA

“DIA D: UM OLHAR 
SOBRE A DIFERENÇA”

No dia 9 de dezembro comemorou-se 

o Dia Nacional da Pessoa com 

De!ciência.  Na senda dos anos 

anteriores, a área disciplinar de 

Educação Especial do Agrupamento 

assinalou a data, promovendo e 

desenvolvendo atividades junto de 

turmas dos Jardins de Infância, Escolas 

do 1º ciclo, Escola de Palmeira e Escola 

Secundária Sá de Miranda.

A partir do slogan “Dia D – um olhar 

sobre a diferença”, propôs-se que os 

docentes dos diferentes níveis de 

ensino explorassem, em contexto de 

turma, o !lme “CORDAS” para desta 

forma se Sensibilizar a Comunidade 

Educativa para a Diferença e para a 

Inclusão, pilares fundamentais da 

condição humana. Aos alunos do 

agrupamento abrangidos com a 

medida Currículo Especí!co Individual, 

tendo como objetivos promover a 

Escola e a Sociedade Inclusiva e a 

integração sociocultural dos alunos 

com NEE na comunidade local, foi 

proporcionada uma ida ao cinema 

BragaShopping assistir ao !lme

 “O Principezinho”.  

ALUNOS DO 6.º ANO 
DINAMIZAM PALESTRA

Inserida na comemoração dos 67 anos 

da publicação da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, realizou-se, no 

passado dia 16 de dezembro, na Escola 

Básica de Palmeira, uma palestra, 

destinada a todas as turmas de sexto 

ano. Com o objetivo, essencialmente, 

de alertar para a importância da 

dignidade humana; encorajar para a 

não discriminação; estimular a prática 

de valores de tolerância e de respeito 

pelo outro.  Marcaram presença no 

evento a socióloga Sónia Diz, 

coordenadora do Centro Local de 

Apoio à Integração da Imigração, da 

Cruz Vermelha Portuguesa (núcleo de 

Braga), e a professora doutora Rita 

Ribeiro, da universidade do Minho. 

Os alunos participaram com interesse, 

dinamizando alguns dos momentos.

PROJETO 
FLUX

No dia 9 de 
dezembro, no 
GNRation, decorreu 
a primeira sessão 
do Projeto Flux, no 
âmbito da Prática 
simulada dos 
Percursos 

Vocacionais. Flux é 
um espectáculo de 
criação colaborativa 
sobre luz e música. 
No nosso dia-a-dia 
estamos expostos a 
diversos estímulos 
sonoros e luminosos, 
que nos servirão de 
inspiração para a 
composição, num 
projeto em que as 
novas tecnologias 

terão um lugar 
central.
No lugar de 
protagonistas deste 
processo estarão 
alunos do PV3 A e B, 
da Escola Básica 
de Palmeira. 
Este projeto tem 
como parceiros o 
GNRation e a 
Digitópia/ Casa da 
Música.

PALESTRA 

SOBRE 

OS DIREITOS HUMANOS
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