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COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL NAS ESCOLAS DO AGRUPAMENTO

ESTABELECIMENTOS DO PRÉ-
ESCOLAR E 1.º CICLO DO 
AGRUPAMENTO 
COMEMORARAM O 
CARNAVAL

O Carnaval é uma festividade 

considerada pagã, estando a mesma já 

bastante enraizada na nossa cultura. 

O Carnaval é originário de Roma 

Antiga e, incorporado pelas tradições 

do cristianismo, passou a marcar um 

período de festividades que 

aconteciam entre o Dia de Reis e a 

quarta-feira anterior à Quaresma. Em 

Roma, a Saturnália seria a festa 

equivalente ao Carnaval. Nela um

 “carro naval” (daí a origem do nome) 

percorria as ruas da cidade enquanto 

pessoas vestidas com máscaras 

realizavam jogos e brincadeiras.

Durante a Idade Moderna, os bailes 

de máscaras, as fantasias e os carros 

alegóricos foram incorporados à festa.

As características improvisadas e 

subversivas do Carnaval foram 

perdendo espaço, com o passar dos 

tempos,  para eventos com maior 

organização e espaços reservados à 

sua prática. Foi neste tom festivo que 

as crianças do Pré-escolar e os alunos 

do 1.º Ciclo se mascararam para 

comemorar o Carnaval.  Todos se 

divertiram e !zeram imensas diabruras 

típicas desta festividade, desde 

professores, a pais, assistentes 

operacionais,  a princesas, polícias, 

monstros, personagens históricas, 

entre outros.

Em Março Acontece
11 e 12
FLux - Espetáculo de 
Comunidade                   EBP 

15
Mostra de Teatro 
Escolar                            AESM                         

17 e 18 
Feira de Ofertas 
Formativas                     ESM

18
Encontro com 
Moita Flores                   ESM

                Dia da Poesia e da 
Criatividade Artística       EBP

17 a 18 
Roboparty                     ESM

29 e 30 
“É Preciso ter Lata”             
Canstruction Portugal   AESM
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AÇÕES DE FORMAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA SUPORTE BÁSICO DE VIDA

 

Sed et lacus quis enim mattis nonummy

Realizaram-se, durante o mês de fevereiro, sessões de 

suporte básico de vida promovidas pelo Programa de 

Apoio à Promoção e Educação para a Saúde.

Esta formação foi ministrada pelas enfermeiras da UCC 

Braga Saudável, Paula Machado e Margarida Silva, 

responsáveis do departamento da saúde escolar do 

agrupamento, e sustentou-se na resolução da 

Assembleia da República n.º 33/2013, que recomenda a 

introdução de formação obrigatória dos alunos do 3.º 

ciclo em Suporte Básico de Vida. Os alunos realizaram 

diversas atividades, nomeadamente, executar os passos 

da cadeia de sobrevivência, aplicar o algoritmo para a 

obstrução da via aérea por corpo estranho e aplicar a 

posição lateral de segurança (PLS), permitindo-lhes 

assim adquirir competências básicas para a prestação 

de socorro imediato.

SEMANA DOS AFETOS E EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE

Nos dias 16 de fevereiro, na Escola de Palmeira, e no dia 18 de fevereiro, na 
Escola Sá de Miranda, a equipa PES, do programa de apoio à promoção e 
educação para a saúde dinamizou, na sala do aluno, várias atividades 
alusivas às temáticas acima referidas. Nomeadamente, a realização de 
cartazes alusivos ao dia dos namorados, elaboração de um mural dos afetos, 
acrósticos, entre outras iniciativas. Ao mesmo tempo,  foi feita a divulgação 
aos alunos do Gabinete de Informação e Apoio (GIA). No "nal do dia,  
decorou-se a escola com os cartazes resultantes das  atividades dinamizadas 
os quais espelharam a criatividade e interesse dos participantes.



SEMANA TEMÁTICA DA SEXUALIDADE

No âmbito da Semana Temática da Sexualidade,  os alunos da Escola Básica de Eira 

Velha realizaram alguns trabalhos sobre o tema. Estas atividades foram 

desenvolvidas com grande alegria e os alunos mostraram-se bastante motivados 

durante a sua implementação. Os objetivos de!nidos foram alcançados e, 

seguramente, que valores como a amizade, a partilha e o companheirismo saíram 

fortalecidos.

EXPOSIÇÃO SOBRE O PARLAMENTARISMO 

PORTUGUÊS NO AUDITÓRIO DO SÁ DE MIRANDA

No dia 04 de fevereiro, pelas 17H00,  decorreu a inauguração da Exposição do 

Museu da Assembleia da República | “Breve História do Parlamentarismo 

Português”, numa parceria entre o Agrupamento, a Câmara Municipal e a 

Assembleia da República. Estiveram presentes edilidades da Câmara Municipal, os 

autores da Exposição e convidados. Esta exposição, concebida pela Assembleia da 

República, retrata a história do parlamentarismo em Portugal e dos espaços que o 

parlamento ocupa desde 1834, sendo composta por 25 painéis que evidenciam as 

evoluções políticas deste órgão de soberania, desde o liberalismo até aos nossos 

dias. Nesta exposição, observou-se, ainda,  a transformação e contextualização do 

Palácio de São Bento, quer sob o ponto de vista funcional, quer sob o ponto de 

vista arquitetónico e artístico.

SESSÃO DISTRITAL 
DO PARLAMENTO 
DOS JOVENS

Decorreu no Instituto da 
Juventude, no dia 01 de Março, 
a Sessão Distrital do 
Parlamento dos Jovens. Esta 
iniciativa, promovida pela 
Assembleia da República, 
juntou alunos do ensino 
secundário de 33 escolas do 
distrito de Braga para o debate 
e aprovação de medidas a 
propósito do tema: “Portugal: 
assimetrias litoral/interior. Que 
soluções?”. A Escola Sá de 
Miranda esteve representada 
pelos alunos Luís Pedro 
Martins, João Ferreira e 
Catarina Natália Azevedo 
(suplente da respetiva lista), 
sob a coordenação do professor 
José Augusto Ribeiro. Estes 
nossos deputados conseguiram 
ganhar a votação de uma das 
suas medidas para o Projeto de 
Recomendação à Assembleia 
da República.

Numa parceria com a junta de 
freguesia de S. Vicente , no dia 
22 de fevereiro, o Sá de Miranda  
recebeu o escritor Fernando 
Aldeia que apresentou o livro 
“Da Pedra ao Sal/Do Sal à 
Espuma”. Foi uma das atividades 
previstas para a Semana da 
Leitura e onstituiu um momento 
importante para promover o 
gosto pela leitura.



NEWSLETTER DO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
SÁ DE MIRANDA

N.º 6 | MARÇO 2016

CONSELHO EDITORIAL
COMISSÃO DE DINAMIZAÇÃO 
CULTURAL

COMPOSIÇÃO GRÁFICA
SUSANA LEITE

EMAIL
PAA@SA-MIRANDA.NET

CORTA-MATO

ESCOLAR 

DISTRITAL

Realizou-se, no dia 4 de fevereiro, no 

parque da cidade desportiva de 

Guimarães, o corta-mato escolar da 

coordenação de Braga.  Elevada 

participação, muita alegria e equilíbrio 

foi a nota dominante neste evento, 

que reuniu cerca de 3700 alunos em 

representação de 91 escolas dos 2.º 

e 3.º ciclos do ensino básico e 

secundário. Os resultados conseguidos 

pelos alunos do agrupamento foram 

bastante satisfatórios.  Destaca-se um 

excelente 1.º lugar individual 

alcançado pelo aluno do 5.º E, Tiago 

Peixoto Lima, nos infantis A Masculinos 

entre 406 alunos. 

Coletivamente, as equipas do 

agrupamento revelaram um excelente 

desempenho, tendo alcançado 

excelentes resultados. Os responsáveis 

orgulham-se pela forma como os 

alunos dignificaram a escola.

No passado dia 18 de fevereiro, as 

turmas B e C do 6.º ano visitaram a 

exposição patente no auditório da 

Escola Sá de Miranda alusiva à “Breve 

História do Parlamentarismo 

Português”.  A exposição, inaugurada 

no dia 4 do mesmo mês, resultou 

duma parceria entre o Agrupamento, a 

Câmara Municipal de Braga e a 

Assembleia da República. 

Com a visita as docentes da disciplina 

de História e Geogra!a de Portugal 

pretenderam evocar o conceito de 

Parlamento, as suas funções, a sua 

história e os espaços ocupados por 

este órgão de soberania. 

Os alunos puderam apreciar os 25 

vários painéis que a constituem e rever 

alguns episódios marcantes da história 

de Portugal, nomeadamente as várias 

constituições, desde o liberalismo aos 

nossos dias; os presidentes da 

República; o sinédrio; D. Maria II e 

alguns dos seus importantes ministros, 

entre outros. Conheceram, ainda, a 

história do atual Palácio de S. Bento, 

sede do Parlamento de Portugal desde 

1834 e revisitaram os conceitos 

associados ao seu estilo artístico. 

FLUX - ESPETÁCULO DE COMUNIDADE
DIAS 11 E 12 DE MARÇO | 22H00 | BLACKBOX | GNRATION

Projeto no âmbito da prática simulada dos percursos vocacionais 
da Escola Básica de Palmeira, tendo como parceiros a Fundação 
Brácara Augusta e a Digitópia/ Casa da Música.

Direção artística de Óscar Rodrigues e Maria Mónica.

Adriana Costa 
alcançou um brilhante 
3.º lugar no Corta-
Mato, fase CLDE. 
A aluna !cou apurada 
para a prova nacional, 
que irá realizar-se em 
Famalicão.

SEXTOS ANOS 

VISITARAM EXPOSIÇÃO 

DO PARLAMENTARISMO
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