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ESPÍRITO DE NATAL VIVIDO NAS ESCOLAS DO AGRUPAMENTO

O ESPÍRITO DE NATAL FOI 
VIVIDO NAS DIFERENTES 
ESCOLAS DO AGRUPAMENTO

O Agrupamento de Escolas Sá de 

Miranda, este ano letivo, continuou a 

privilegiar uma atitude responsável e 

consciente face à preservação das 

tradições, sensibilizando os alunos 

para as comemorações tradicionais. 

Para além das decorações natalícias 

que decoraram as diversas escolas, a 

Escola Básica de Palmeira e a Escola 

Básica do Coucinheiro participaram 

nos concursos promovidos pela 

Câmara Municipal de Braga, tendo 

ambas sido premiadas.

A escola de Palmeira foi a grande 

vencedora da 25.ª edição do Concurso 

de Presépios (Re)Nascer, obtendo o 1.º 

lugar. No concurso Liga-te, a escola do 

Coucinheiro obteve o 3º lugar. Para 

além dos concursos , os alunos do 

Agrupamento participaram em 

diversas atividades promovidas pelo 

Município. 

Os alunos do 1.º Ciclo tiveram a 

oportunidade de ir ao Circo, os alunos 

do PV3 de Palmeira participaram nas 

o!cinas de ilustração e no projeto 

Natal a várias mãos, os alunos da 

Educação Especial também  se 

deslocaram ao centro da cidade para 

participarem nas diversas iniciativas 

promovidas e os alunos do vocacional, 

do ensino secundário, contribuíram 

para a animação de rua participando 

na Parada de Natal.

Em Janeiro Acontece

6
Comemoração Dia
de Reis                   1.ºCEB e EPE

12
Corta Mato 
Escolar                           EBP

17 a 24 
Exposição: Reproduções 
Obras do Museu de 
Prado                             ESM
        
Comemoração dos          
180 anos                       
Ciclo das Artes               ESM
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ESM (ESCOLA SÁ DE MIRANDA); EBP (ESCOLA DE PALMEIRA);
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ESCOLAR)
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PHOBOS - ORQUESTRA ROBÓTICA DISFUNCIONAL

ESCOLA DE PALMEIRA ABRAÇA MAIS UM 
PROJETO EM PARCERIA COM O GNRATION, 
ENVOLVENDO OS ALUNOS DO ENSINO 
VOCACIONAL - PV3.

Os alunos da escola de Palmeira participarão na residência 

artística, no âmbito do Phobos, que decorrerá no Gnration 

entre os dias 16 e 20 de janeiro. Durante estes dias os alunos 

recolherão imagens que serão posteriormente tratadas e 

usadas no espetáculo !nal.                                                   

Phobos é um conjunto de pequenos robots e dispositivos 

de geração automática de música que se agregam numa 

Orquestra Robótica Disfuncional, uma orquestra de 

estranhos instrumentos com defeitos, mutações genéticas e 

comportamentos errantes. 

Phobos representa uma crítica da sobreposição tecnológica 

ao pensamento humano, da função do trabalho e das 

modernas formas de escravidão, fazendo também uma 

retrospetiva histórica das várias tentativas de libertação 

humana através das máquinas, das utopias tecnológicas, 

dos avanços e retrocessos das liberdades. O seu nome 

provém da mitologia grega, onde Phobos é a encarnação do 

medo, sendo também o nome da maior lua de Marte, 

condenada a desaparecer devido à proximidade da sua 

órbita em relação ao planeta.                                                        

No dia 20 de janeiro, às18h30, o Gnration apresenta o 

concerto resultante desta parceria, com conceção e direção 

de Gustavo Costa e criação de novos instrumentos de 

Henrique Fernandes, Gustavo Costa e Alberto Lopes, recebe, 

ainda, como convidado o músico e criador de instrumentos 

Thierry Madiot.

SARAU LER + EM FAMÍLIA

No dia 15 de dezembro, a Biblioteca Escolar de Palmeira dinamizou o primeiro 
Sarau Cultural, aberto à comunidade, sobre Sophia de Mello Breyner Andresen, 
no âmbito do Projeto Ler + Sophia em Família. 
Sob a orientação dos professores Paulo Reis, Nair Ferreira e Elisabeth 
Gonçalves,  o mesmo teve lugar na cantina da EB de Palmeira, que encheu com 
familiares dos alunos envolvidos. 
As apresentações tiveram como pano de fundo duas obras de Sophia de Mello 
Breyner Andresen, a “Noite de Natal” e os “Três Reis do Oriente”.



PALESTRA - TRIBUNAL DE PORTA ABERTA

A Escola Sá de Miranda recebeu uma palestra proferida pela Meritíssima Juiz Mª 

Paula Miranda da Secção Cível da Instância Local de Guimarães, Comarca de Braga, 

no âmbito da “Semana do Tribunal de Porta Aberta”. Dirigida aos alunos do ensino 

secundário, a palestra elucidou o auditório sobre o papel de cada um dos 

intervenientes no sistema judicial – juízes, magistrados do Ministério Público, 

advogados e funcionários para além de esclarecer os direitos dos cidadãos. A 

convidada esclareceu ainda as formas de atuação dos Tribunais Portugueses na 

tentativa de “desmiti!car” a imagem que os meios de comunicação transmitem 

sobre os tribunais portugueses. A comunidade educativa acolheu a iniciativa com 

bastante interesse.

VISITA AO CEB - MUNDO DA BIOTECNOLOGIA

No âmbito da Semana da Ciência e Tecnologia, os alunos da turma 10.º5 

deslocaram-se ao Centro de Engenharia Biológica (CEB) da Universidade do Minho 

a !m de descobrirem o mundo da biotecnologia. Nesta visita houve oportunidade 

de visitar os laboratórios, conhecer os investigadores e contactar com técnicas e 

metodologias de investigação em diversas vertentes: saúde, alimentação e 

ambiente. Desde a produção de bioetanol, celulose microbiana e embalagens 

comestíveis, até ao desenvolvimento de biofármacos e uso de microrganismos para 

tratamento de resíduos foi possível constatar de que forma a biotecnologia tenta 

resolver os problemas do mundo real.

JANTAR DE NATAL 
DO AGRUPAMENTO

No dia 16 de dezembro 
decorreu mais um convívio 
entre docentes e assistentes 
operacionais do 
Agrupamento - o jantar de 
Natal. Este decorreu num 
ambiente festivo e de 
cumplicidade, tendo sido 
apresentado um momento 
musical muito agradável.

DIA DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA

No âmbito da comemoração 
do dia da pessoa com 
deficiência, desenvolveu-se, 
nos jardins    e no 1.º Ciclo, 
uma atividade em torno do 
livro  “Elmer”, o elefante com 
quadrados de várias cores, e 
na qual se abordou o direito 
à diferença e se apelou à 
tolerância e ao respeito 
perante a mesma.
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PARLAMENTO DOS 

JOVENS COM A 

PRESENÇA DA 

DEPUTADA DO PARTIDO 

SOCIALISTA, PALMIRA 

MACIEL

No âmbito das comemorações dos 180 

anos da Escola Sá de Miranda, durante 

o decorrer do Ciclo das Humanidades, 

foram levadas a efeito comunicações 

sofre diferentes temáticas na Escola Sá 

de Miranda.  

Os alunos do ensino secundário 

puderam assistir às seguintes 

conferências: “Medicina ao serviço da 

organização do estado imperial: o 

percurso controverso do médico 

Francisco da Silva Garcia”, apresentada 

por Ricardo castro, investigador 

integrado e gestor de Ciência no 

Instituto de História Contemporânea 

da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa; “De Braga para Flandres: 

pro!ssionais de saúde na Grande 

Guerra”, pela oradora Helena Silva, 

investigadora FCT no Instituto de 

História Contemporânea e “Os 

agremiados em Braga e Guimarães: 

classes, contribuições e tecido 

comercial, por Jorge Mano Torres, 

bolseiro de investigação do Instituto 

de História Contemporânea.                      

A Escola Sá de Miranda promoveu, no 

dia 5 de dezembro, um debate a 

propósito do tema: “40 anos de 

Constituição da República Portuguesa 

e do Poder Autárquico.”  Esta sessão 

escolar ocorreu no âmbito do 

“Parlamento dos Jovens”, uma 

iniciativa da Assembleia da República 

em articulação com o Instituto 

Português da Juventude. Esteve 

presente a deputada Dr.ª Palmira 

Maciel que, em conjunto com os 

alunos do secundário, apresentou o 

tema e discutiu os respetivos desa!os 

para o nosso país. A Escola Sá de 

Miranda tem uma lista que se vai 

apresentar a eleições para, 

posteriormente, disputar um lugar no 

debate em Lisboa.

DIA DA 
ALIMENTAÇÃO

TERTÚLIA 

“INVESTIGAÇÃO 

HISTÓRICA: CONHECER 

O PASSADO PARA 

COMPREENDER O 

PRESENTE”
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