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DIA DO AGRUPAMENTO COMEMORADO COM MUITO ENTUSIASMO

O AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS SÁ DE MIRANDA 
COMEMOROU O DIA DO 
AGRUPAMENTO EM TODOS 
OS ESTABELECIMENTOS DE 
ENSINO

Todos os estabelecimentos de ensino 

do  Agrupamento comemoraram o Dia  

do Agrupamento, preenchendo o dia 

com uma programação rica e muito 

diversi!cada. 

Alegria e ambiente de festa marcou 

este dia com todos os alunos 

envolvidos em atividades.

As crianças da educação pré-escolar e 

dos 1.º, 2.º e 3.º anos, nas suas escolas, 

trabalharam o tema "Nós e o Sá de 

Miranda". Visando o desenvolvimento 

da expressão artística, esta atividade 

centrou-se na exploração plástica do 

desenho do rosto humano, na qual, 

com o recurso a vários materiais e 

técnicas de expressão, os alunos 

construíram uma faixa de grandes 

dimensões com a !gura do Sá de 

Miranda no centro, sendo a mesma 

decorada lateralmente com 

autorretratos elaborados pelos alunos e 

que foi, no !m, exposta nas fachadas 

dos edifícios das escolas.

Na Escola de Palmeira viveu-se a 

tradicional Festa da Primavera, com 

cada uma das turmas a dispor de uma 

bancada com produtos alimentares, 

muitos deles elaborados pelos próprios 

alunos.
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Os alunos do 4.º ano do Agrupamento, 

visitaram a EB de Palmeira e também 

puderam usufruir de várias atividades 

da área das expressões, como, por 

exemplo, um teatro de transparências 

baseado no conto a Menina do Mar.

Na Escola Sá de Miranda, as atividades 

foram também muito diversi!cadas, 

com exposições, atividades 

laboratoriais, teatro, intervenções 

animadas por alunos alusivas ao 

trabalho realizado na disciplina de 

Português, danças rítmicas e 

expressivas, salas temáticas, 

demonstração de voo de aves de 

rapina, uma mega coreogra!a, um 

concerto, a conferência "Crime, 

genética e investigação criminal", 

promovida pelo Centro de Estudos 

Sociais e o espetáculo Balanceiro. Este 

último trata-se de uma criação de 

carácter contemporâneo onde as artes 

de rua, palco e circo se cruzam em 

ambientes congéneres, fora da esfera 

habitual. Participaram, para além dos 

alunos da escola, os alunos de 9.º ano 

da escola de Palmeira e alunos de 9.º 

ano de outras escolas que 

aproveitaram este dia para 

conhecerem os espaços e os projetos 

do Agrupamento. À tarde realizou-se 

uma cerimónia de homenagem aos 

pro!ssionais do Agrupamento, que se 

aposentaram ao longo do ano.



TORNEIO DE BASQUETEBOL 3X3

O Agrupamento de Escolas de Sá de Miranda participou no dia 27 de abril, nos 

regionais de basquetebol 3x3 em Vila Nova de Cerveira, com três equipas, duas 

masculinas (juvenis e juniores) e uma júnior feminina. Uma vez mais, os alunos do 

agrupamento demonstram empenho, dedicação, saber ser e saber estar ao longo 

dos regionais, digni!cando o Agrupamento. 

O Agrupamento conquistou o 1º lugar no escalão de juvenis masculinos, o 3º nos 

juniores femininos e o 4º nos juniores masculinos. A equipa juvenil masculina, pela 

obtenção do 1º lugar, !cou apurada para os nacionais de basquetebol 3x3 que se 

realiza no dia 18 de maio, em Gondomar.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE MIRANDA EM 

MELILLA NO ÂMBITO PROGRAMA ERASMUS +

Um grupo de professores e alunos do Agrupamento de Escolas Sá de Miranda 

marcou presença na reunião internacional em Melilla - Espanha, ao abrigo do 

programa Erasmus+, em que participaram outros estudantes e professores de 

Espanha, Finlândia, França, Itália e País de Gales. Este intercâmbio realizou-se no 

âmbito do projeto “Leading Ligths”, cujo principal objetivo consiste em chamar a 

atenção para algumas das muitas formas de discriminação que cada vez mais 

ensombram a Europa, as quais contribuem para criar desigualdades ao nível das 

aprendizagens e oportunidades na vida, e promover o conhecimento sobre o 

multiculturalismo e integração social das diferentes culturas, etnias, raças e 

religiões. 

O programa deste intercâmbio incluiu uma série de atividades, nomeadamente 

uma exposição fotográ!ca sobre a situação dos refugiados naquela localidade, 

workshops de cozinha internacional, desportos aquáticos e uma visita à povoação 

marroquina Al Hoceima.

ROBÓTICA NAS 
ESCOLAS EB DE 
CRESPOS E EB DA 
PRESA

Foi dinamizada uma sessão de 
robótica nas escolas EB de 
Crespos e EB da  Presa para os 
alunos do 3.º e 4.º ano no âmbito 
da  Introdução à Programação no 
1.º Ciclo. Foi uma sessão muito 
animada e com grande 
participação dos alunos. 
Programar visualizando os 
resultados de imediato é muito 
mais motivador, também  
“aprender fazendo” permite uma 
aprendizagem mais profunda.
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ALUNOS RECEBEM 
INFORMAÇÃO SOBRE 
CURSOS SUPERIORES

No dia 4 de abril, o Agrupamento de 

Escolas Sá de Miranda dinamizou uma 

mostra de Cursos Superiores nas suas 

instalações com o objetivo de 

proporcionar aos seus alunos as 

informações necessárias, para que estes 

possam escolher da melhor forma 

possível o curso a seguir no ensino 

superior. Esta mostra surgiu na 

sequência de uma série de sessões 

levadas a cabo nos dias 31 de março e 3 

de abril, onde antigos alunos da Escola 

Sá de Miranda, que já terminaram o seu 

curso, deram o testemunho do seu 

percurso académico e pro!ssional. Os 

workshops dinamizados visaram as 

seguintes áreas: Medicina Veterinária, 

Arquitetura, Direito, Economia, 

Comunicação Social e diversas 

Engenharias.

INSTRUMENTO COLETIVO 
MUSICAL NO GNRATION 

A turma 12 do 10º ano teve 

oportunidade, no âmbito da disciplina 

de Filoso!a, de criar novas sonoridades 

a partir de um instrumento musical 

coletivo. A atividade decorreu no 

Gnration. 

Composto por “42 gavetas”, este 

objeto / instrumento musical explora 

sons e materiais de diversos tipos, tais 

como madeira, plástico, cartão, 

borracha, entre muitos outros. 

Cada uma das “gavetas” possui um ou 

vários sons sendo que neste último 

caso esses sons se organizam em torno 

de uma temática, (tipo de ação ou 

material) do tipo textural, mecânico, 

contínuo, aleatório, suave, ruído, 

misterioso.

TAMBOMBO NA SEMANA SANTA

MOSTRA DE CURSOS 
SUPERIORES

DAS GAVETAS NASCEM 
SONS


