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UMA VIAGEM AO TEMPO DOS CASTELOS NO MOSTEIRO DE TIBÃES

ALUNOS DO 5.º E 6.º ANOS 
PARTICIPAM NO EVENTO DIAS 
DE FESTA EM TIBÃES

Alguns alunos do 5.º e 6.º anos da 

Escola Básica de Palmeira participaram 

na iniciativa Dias de Festa em Tibães, 

no âmbito da comemoração do Dia da 

Criança, promovida pelo Mosteiro de 

Tibães em parceria com a Câmara 

Municipal de Braga. A participação 

intitulada “Uma Viagem ao Tempo dos 

Castelos” foi apresentada no dia 5 de 

junho, na sala do capítulo, no Mosteiro 

de Tibães. Dinamizada pelas docentes 

de Educação Musical, professoras 

Adelaide Barreira e Leopoldina 

Almendra, e a professora Susana Leite, 

da área das artes plásticas, os alunos 

do 5.º ano cantaram a história de 

Portugal, desde o Rei D. Afonso 

Henriques até ao Rei D. Sebastião. Os 

alunos do 6.º ano interpretaram uma 

opereta intitulada “Com D. Dinis e D. 

Isabel”, através da música, os alunos 

cantaram os feitos e lendas atribuídos 

ao Rei D. Dinis e à Rainha Santa Isabel.

Durante os cinco dias da iniciativa, os 

visitantes também puderam observar a 

instalação artística Jardim das Artes 

que contou com trabalhos dos alunos 

das duas turmas de percursos 

vocacionais da escola de Palmeira.
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ALUNOS DO 1.º CICLO COMEMORARAM DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

ESCULTURAS MÁGICAS
 “Esculturas Mágicas” é o nome do projeto desenvolvido 
pelos alunos dos percursos vocacionais da Escola de 
Palmeira. Este projeto consistiu no aproveitamento de 
prateleiras inutilizadas, sendo o ponto de partida para a 
construção de molduras.
Orientados pelos professores da disciplina de O!cinas 
Criativas, que propuseram aos alunos um projeto artístico 
que consistiu na construção de molduras/quadros que 
funcionam como esculturas, reproduzindo fragmentos 
totais e ou parciais de obras de arte, os alunos criaram 
uma serie de esculturas que !zeram parte da instalação 
Jardim das Artes que esteve patente em Tibães.

A comemoração de mais um Dia Mundial da 

Criança tem um signi"cado muito especial e o 

Agrupamento de Escolas Sá de Miranda 

empenhou-se para que este dia 1 de junho fosse 

comemorado de uma forma entusiasta e 

inesquecível.  Neste dia, os alunos do 1.º ciclo 

"zeram uma viagem muito especial até ao Porto, 

pois a mesma foi feita de comboio, um comboio só 

para os alunos do agrupamento.

Os alunos visitaram a Igreja de S. Francisco e o 

Museu do Infante e, ainda, andaram de barco no rio 

Douro. Com esta comemoração pretendeu-se 

provocar sorrisos e muita alegria nas crianças 

reforçando a a"rmação de Oscar Wilde de que “ a 

melhor maneira de tornar as crianças boas, é torná-

las felizes.



ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COMEMORARAM 

O DIA DA CRIANÇA NO NOVA ARCADA 

Para promover a capacitação, a autonomia e funcionalidade dos alunos com a 

medida educativa Currículo Especí"co Individual no contexto social e comunitário, 

os cinco alunos da Escola de Palmeira realizaram uma aula deslocada, na manhã do 

dia 1 de junho ao Centro Comercial Nova Arcada. Pretendeu-se que os alunos 

sistematizem algumas competências trabalhadas ao longo do ano letivo, 

nomeadamente: deslocar-se na comunidade; identi"car edifícios e serviços 

públicos; identi"car locais de comércio; adquirir bens e serviços e interagir com 

elementos da comunidade.

Os alunos deslocaram-se a pé da escola até ao centro comercial e começaram por 

fazer o reconhecimento do edifício, dos diferentes espaços, das diversas lojas 

existentes e dos vários serviços que prestam. 

Para comemorar o Dia Mundial da Criança tiveram oportunidade de ser “padeiros” 

num workshop desenvolvido na padaria do hipermercado Continente. Na sua 

incursão no mundo da pani"cação foram vestidos a rigor, assegurando todas as 

condições de higiene e segurança. A missão era fazer uma pizza ao seu gosto. Mão 

na massa, cada qual escolheu os ingredientes da sua preferência: queijo mozzarela,

"ambre, bacon, azeitonas, tomate. A escolha tornou-se difícil! Restou esperar 

apenas 3 minutos e fez-se magia, pois rapidamente tiveram oportunidade de 

degustar a sua “obra”.

Feitos os agradecimentos à organização da atividade, que foi incansável no 

atendimento e acompanhamento prestado, o dia encerrou com o almoço 

agendado no espaço de Restauração do IKEA. Foi um dia para voltar a repetir! Fica 

a promessa para o próximo ano!

BAILE DE 
FINALISTAS 2016 

OS ALUNOS FINALISTAS 
DE 9.º ANO REALIZARAM     
BAILE DE FINALISTAS

Foi com muita alegria, glamour  e boa 
disposição que decorreu, no dia 3 de 
junho, na Solar de Sant’ana  o Jantar/ 
Baile de Finalistas dos alunos 
finalistas de 9.º ano do agrupamento. 
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VISITA DE ESTUDO AO 
MUSEU PIO XII

ALUNOS DA ESCOLA SÁ       
DE MIRANDA VISITARAM 
GALERIA HENRIQUE     
MEDINA

No âmbito da disciplina de Filoso"a, os 

alunos do 10.º01 e 10.º10 tiveram uma 

verdadeira experiência estética. No dia 

07 de Junho realizou-se uma visita à 

Galeria Henrique Medina - Museu Pio 

XII, que acolhe a maior coleção do 

grande retratista do século XX, nascido 

no Porto. O mestre Medina destacou-se 

na pintura da beleza feminina, os seus 

retratos são um autêntico espelho da 

alma. Entre as várias obras, os alunos 

puderam contemplar o quadro Ísis, que 

representa a deusa egípcia, deusa da 

magia e possuidora de mistérios.

A atriz Elizabeth Taylor interpreta a 

"gura sublime da deusa, na sequência 

do "lme Cleópatra. 

Os alunos de artes foram convidados a 

colaborar com a galeria e a pintarem a 

partir dos quadros do artista.

REALIZOU-SE A 5ª 
CAMINHADA SAUDÁVEL 
PROMOVIDA PELA        
EQUIPA PAPES

Decorreu em maio a 5.º Caminhada 

Saudável, promovida pela equipa do 

Programa de Apoio à Promoção e 

Educação para a Saúde (PAPES) em 

colaboração com os dinamizadores do 

Projeto Rios. 

Realizou-se um percurso circular de 

sensivelmente 90 minutos, iniciado na 

Escola Básica de Palmeira, com 

passagem por diversos tipos de 

paisagens das freguesias de Palmeira e 

Adaúfe, das quais se destaca a paisagem 

ripícola. Pretendeu-se com esta 

atividade alertar para a importância da 

prática regular de exercício físico, 

divulgar o património da região e dar a 

conhecer à comunidade escolar parte 

do troço de ribeiro adotado pela escola, 

no âmbito do Projeto Rios.

CAMINHADA SAUDÁVEL
A  COMISSÃO DE 

DINAMIZAÇÃO 

CULTURAL DESEJA A 

TODOS UMAS 

EXCELENTES FÉRIAS 

DE VERÃO
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