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ESCOLAS DO AGRUPAMENTO COMEMORARAM DIA DO AGRUPAMENTO

OS ALUNOS DE TODOS OS 
ESTABELECIMENTOS  DE 
EDUCAÇÃO COMEMORARAM 
O DIA DO AGRUPAMENTO

O Agrupamento de Escolas Sá de 

Miranda comemorou, no dia 22 de 

abril, o Dia do Agrupamento. Este dia 

foi comemorado em todos os 

estabelecimentos e preenchido com 

uma programação rica e muito 

diversi!cada. 

As comemorações começaram no !nal 

da tarde do dia 21 de abril, com o 

lançamento do n.º 2 da Revista 

Trajetórias, cujo tema deste ano é a 

Escola. No dia 22, na escola secundária 

as atividades dinamizadas contaram 

com uma representação teatral, 

danças, um "ashmob, uma banda 

musical, salas temáticas, exposições, 

entre outras. 

Na Escola de Palmeira realizou-se a 

tradicional Festa da Primavera.

Nos estabelecimentos do Pré-Escolar e 

do 1.º Ciclo foi projetado um vídeo 

com um poema de Sá de Miranda e 

dinamizadas atividades no âmbito da 

expressão plástica.

O ponto alto deste dia foi o 

envolvimento de todos os alunos do 

agrupamento, conseguido com a 

deslocação de alunos das várias 

escolas, promovendo, desta forma, a 

articulação entre níveis de ensino e a 

partilha da verdadeira pertença a um 

agrupamento. 
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FESTA DA PRIMAVERA NO DIA DO AGRUPAMENTO NA ESCOLA DE PALMEIRA

 

Sed et lacus quis enim mattis nonummy

As atividades do Dia do Agrupamento, centradas na 

parte da manhã, destinaram-se a todos os alunos do 

agrupamento e, ainda, a alunos externos convidados. 

Foram muito diversi!cadas as atividades em que os 

alunos do 4.º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico 

participaram na escola de Palmeira. Os alunos do 9.º 

ano do 3.º Ciclo do Ensino Básico de Palmeira 

movimentaram-se para a secundária onde visitaram as 

exposições, conheceram a oferta formativa da escola e 

participaram nas diversas atividades programadas. No 

!nal da manhã todos se concentraram na cerca para 

participarem no "ashmob e assistirem ao concerto de 

Eduardo Vila Chã. Este modelo de programação foi 

pensado com o objetivo dos alunos criarem laços mais 

intrínsecos entre pares, e de se sentirem, de facto, como 

membros da mesma família.

“O SOL É GRANDE” NO 1.º CICLO E  PRÉ-
ESCOLAR NO DIA DO AGRUPAMENTO

Os  alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo, no dia do agrupamento, sob o repto 
do poema  de Sá de Miranda “O Sol é Grande “ dinamizaram uma série de 
atividades que contemplaram diferentes áreas.  O dia iniciou-se com um vídeo 
sobre o poema, produzido pelos alunos do curso profissional de multimédia, 
e ao longo de todo o dia foram levadas a efeito atividades que tiveram o 
poema como tema principal, desde leituras encenadas e dramatizações, a 
ilustrações,  a atividades de compreensão escrita e oral, entre outras.



COMEMORAÇÃO DO DIA DA DANÇA

No dia 29 de abril, o Agrupamento de Escolas Sá de Miranda - Escola Básica de 

Palmeira comemorou o Dia Mundial da Dança com a realização da atividade 

“Dançar na Escola”, organizada pelo grupo disciplinar de Educação Musical, na qual 

participaram todos os alunos do 2º ciclo. A atividade realizou-se no espaço aberto, 

na entrada da escola, e contou com uma assistência numerosa de alunos, 

professores, assistentes operacionais e encarregados de educação.

O SÁ NO “PEQUENOS GRANDES POLÍTICOS”

Realizou-se, no dia 22 de abril, a 2.ª edição do “Parlamento Concelhio – Pequenos 

Grandes Políticos”. O evento, dirigido a alunos das escolas do 3º ciclo do Ensino 

Básico do Concelho, permitiu aos jovens apresentaram no gnration, perante vários 

membros do Executivo Municipal e a Presidente da Assembleia Municipal, nove 

propostas criativas, em diversas áreas, que têm em vista a valorização do território 

bracarense. Os sete alunos do Sá de Miranda apresentaram um projeto relacionado 

com o turismo inclusivo, designado “Tourism for all”. A proposta mais votada foi a 

´B3-Eco´, pensada por um grupo de alunos da Escola EB 2,3 de Gualtar. Todos os 

participantes receberam um prémio individual. O grupo do Sá não venceu mas 

“esteve muito bem”!

ATLETA DO CLUBE 
DE TÉNIS DE MESA 
DO DESPORTO 
ESCOLAR ALCANÇA 
4.º LUGAR

Tomás Faria, aluno do 12.º ano 
da Escola Sá de Miranda, e 
atleta do Clube de Ténis de 
Mesa do Desporto Escolar, foi 
apurado para participar no 
Regional da Zona Norte. De 
entre os 16 melhores mesa-
tenistas do distrito, Tomás Faria 
alcançou um brilhante 4.º lugar 
assegurando, desta forma, o 
apuramento para a fase 
seguinte. 

Foi com grande expectativa 
que a EB1 da Eira Velha recebeu 
a ilustradora Susana Leite. Este 
encontro proporcionou um 
maior conhecimento das 
diversas etapas e 
constrangimentos, no processo 
da ilustração. A apresentação 
da história” E tu, gostas de 
histórias?”, através do 
kamishibai, prendeu os alunos 
e motivou-os a realizar 
pesquisas e a desenvolver 
trabalhos . 
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DESCOBRIR O 

KAMISHIBAI

No âmbito da comemoração do Dia 

Internacional do Livro Infantil, durante 

o mês de abril, o departamento de 

expressões, em articulação com a 

biblioteca escolar, levou a efeito uma 

atividade que envolveu o conto de 

histórias e as suas ilustrações.

A atividade intitulada “Descobrir o 

Kamishibai”, dinamizada pela 

professora e ilustradora Susana Leite, 

consistiu na apresentação da história: 

“E tu, gostas de histórias?”, da Editora 

Paulinas, da qual é ilustradora, através 

do método originário do Japão – o 

kamishibai. Esta mobilização teve a 

intenção de apresentar a leitura como 

uma grande descoberta de prazer e 

entretenimento, e decorreu em todos 

os estabelecimentos do 1.º ciclo. 

A ilustradora, durante as sessões, 

reforçou ainda todo o processo criativo 

que envolve a ilustração de livros 

infantis.

Os alunos com a medida Currículo 

Especí!co Individual do nosso 

agrupamento participaram nas Mini-

Olimpíadas Escolares para alunos com 

Necessidades Educativas Especiais 

realizadas no dia 22 de abril no 

Pavilhão Gimnodesportivo da 

Universidade do Minho – Campus de 

Gualtar.

Este evento, de natureza lúdico-

pedagógico e desportivo, promovido 

pela Câmara Municipal de Braga em 

colaboração com a Cooperativa para o 

Desenvolvimento Psicossocial de 

Crianças com NEE e o Instituto 

Nacional de Reabilitação (INR), 

enquadrado no domínio da educação 

inclusiva, proporcionou aos 180 alunos 

com NEE dos vários agrupamentos de 

escolas do concelho de Braga, a 

realização de sete provas: vaivém com 

obstáculos, lançamento de bola 

medicinal, saltos steps, lançamento do 

peso, corrida de velocidade, estafetas e 

voleibol sentado.

PROJETO RIOS - RECOLHA DE RESÍDUOS

Na tarde do dia 8 de abril, os alunos do PV3 A, no âmbito do Projeto Rios, 
regressaram ao ribeiro do Pinheirinho, na companhia da professora de 
Ciências Naturais, Lúcia Dourado, e de uma equipa da AGERE. Esta iniciativa 
centrou-se na recolha de lixo. Assim, os “despoluidores” recolheram lixos 
variados, como, por exemplo, garrafas, latas, brinquedos de criança, 
colchões, restos de materiais de obras e plásticos, entre outros. A luta contra 
os poluidores permanecerá ativa e os alunos, os professores e os agentes 
continuarão empenhados na preservação deste pequeno curso de água de 
modo a proporcionarem um ambiente mais saudável para todos.

Com o projeto “Reabilitação 
de moinho, em Adaúfe, 
Braga”, um grupo de alunos 
do 2° ano do Curso 
Pro!ssional de Receção da 
Escola Sá de Miranda ganhou 
uma viagem e estadia de 
uma semana em Bruxelas 
participando no projeto “Nós 
Propomos! Cidadania, 
Sustentabilidade e Inovação 
na Educação Geográ!ca”.

MINI-OLIMPÍADAS PARA 

ALUNOS COM NEE 
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