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DIA DA ESCOLA FOI COMEMORADO PELOS ALUNOS DA ESCOLA SÁ DE MIRANDA

ESCOLA SÁ DE MIRANDA 
COMEMOROU O DIA DA 
ESCOLA COM ATIVIDADES 
DIVERSAS
No dia 17 de novembro, na Escola Sá 

de Miranda, comemorou-se o o Dia da 

Escola  com uma panóplia de 

atividades, de natureza cultural, 

desportiva e lúdica. Este dia foi 

marcado pela cerimónia de 

homenagem aos professores da escola 

que partiram no decorrer deste ano 

civil. Foram várias as atividades 

dinamizadas durante este dia, das 

quais se destaca a dramatização, 

preparada pelo área disciplinar de 

Português, intitulada  “A turma dos 

Bandecas e o Sá de Miranda”. 

Houve, igualmente, momentos de 

dança, momentos desportivos, entre 

outros.

A aposta numa diversidade de 

workshops foi bem acolhida. Os 

mesmos obtiveram uma participação 

bastante satisfatória dando a 

oportunidade aos alunos de 

contactarem com outras áreas e 

saberes. A atividade “Cientistas vão a 

escola” , dinamizada pela área 

disciplinar de Ciências Experimentais, 

merece também destaque, dado que 

envolveu um número significativo de 

alunos. A direção da escola sublinha a 

importância desta oferta, que promove 

o contacto com instituições e pessoas 

externas que trazem para a escola 

novas perspetivas, capazes de motivar 

os jovens para temáticas 

diversificadas..

Em Dezembro Acontece

9
Dia da Pessoa
com Deficiência              ESM

14
Sarau Cultural 
da BE                             EBP

14 e 15
Torneios desportivos     AESM
Mesas de Natal              EBP

19
Jantar de Natal            AESM

11 a 24
(Re)Nascer - Concurso de 
Presépios
NATAL a várias 
mãos                              EBP
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ENTREGA DE PRÉMIOS DE MÉRITO E DE EXCELÊNCIA AOS ALUNOS DO AESM

ALUNOS DO AGRUPAMENTO 
RECEBEM DIPLOMAS DE 
MÉRITO E DE EXCELÊNCIA 
NUMA CERIMÓNIA SOLENE
Nos dias 17 de novembro, para a 

Escola Sá de Miranda, e 10 de 

novembro,  para os alunos !nalistas do 

1.º Ciclo e do 2.º e 3.º Ciclos da Escola 

de Palmeira, o Agrupamento de 

Escolas Sá de Miranda atribuiu os 

prémios de Mérito e de Excelência aos 

melhores alunos de 2016/2017. Na 

escola Sá de Miranda  esta festa 

encerrou as comemorações do Dia da 

Escola. 

Esta cerimónia é já marca no 

agrupamento, dado que o teatro da 

escola sede torna-se a cada ano que 

passa muito pequeno para albergar 

todas as famílias e alunos que viram 

neste dia o seu esforço e trabalho 

reconhecidos. 

O quadro de mérito e de excelência é 

composto por estudantes que 

revelaram ao longo do ano letivo um 

desempenho meritório, sendo esta 

cerimónia de um reconhecimento, por 

parte da direção, do trabalho realizado 

pelos alunos e professores da escola.

PALESTRA SOBRE SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Decorreu na Escola Sá de Miranda, no dia 7 de novembro, uma palestra 
subordinada ao tema  “Segurança Rodoviária”, da responsabilidade da PSP com 
oradores da Escola Segura de Braga e Divisão de Trânsîto de Guimarães. Esta teve 
como população-alvo turmas do 9.º ano, 11.º ano com a disciplina de FQA e o 12.º 
ano de Física. A palestra revelou uma excelente abordagem em contexto real de 
situações da Física.



OLHAR BRAGA - PROJETO DE ESCRITA CRIATIVA E 

ILUSTRAÇÃO
No corrente ano letivo as bibliotecas escolares encontram-se a desenvolver um 

projeto de escrita criativa que tem por objetivo a promoção do gosto pela 

expressão escrita e pela leitura. Este projeto pretende desenvolver nos alunos o 

conhecimento e a valorização do património local, procurando melhorar o nível 

cultural dos alunos, sendo transversal a todo o agrupamento.

Este projeto estrutura-se em duas modalidades, divindo-se em sub-projetos.

No ensino secundário, as atividades do projeto inserem-se no âmbito literário e 

cultural, tendo como objetivo a produção de todo o tipo de textos com recurso à 

ilustração e  à fotogra!a.

O projeto “Olhar Braga” contará com várias fases de implementação. Nesta primeira 

fase, a escola Sá de Miranda recebeu o Dr. Ricardo Silva, arqueólogo e presidente da 

junta de S. Vitor, apresentou aos alunos de 10º ano, de uma forma entusiasmante, 

sítios emblemáticos de Braga, a !m de este ser o mote e a motivação para a 

produção escrita sobre a cidade.

Depois desta apresentação os alunos terão Workshops de escrita criativa; visitas às 

instituições culturais, sítios emblemáticos e outras, a que se seguirão o!cinas de 

escrita e produção de trabalhos.

No ensino básico são onze as turmas envolvidas, desde o 1.º ciclo até ao 3.º ciclo. 

Neste caso, as turmas iniciaram as visitas às instituições, até ao momento foram 

realizadas duas visitas, à biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e à Galeria Mário 

Sequeira.

 

ONDE MORAM AS 
COISAS DE MARC 
PARCHOW

“Onde moram as coisas” é o mais 
recente livro de Pedro Ferrão 
ilustrado por Marc Parchow,  que o 
ilustrador apresentou, no passado 
dia 13 de novembro, na biblioteca 
escolar de Palmeira.
A forma como foi contada a história, 
através de uma narrativa visual, 
cativou os alunos que rapidamente 
ajudaram os convidados a encadear 
as ações umas nas outras.

DIA DAS BRUXAS NA 
EB DE EIRA VELHA

Apesar do Halloween não ser uma 
festa tipicamente portuguesa, a 
motivação com que os alunos vivem 
este dia faz com que ela seja nossa. 
Sustos, gritos, gargalhadas, booh!, 
sangue, cabeleiras bem sujas "zeram 
a moldura da EB1 de Eira Velha. Para 
receber este espetáculo, a escola 
estava decorada a rigor com 
trabalhos elaborados pelos alunos.
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No âmbito do programa Global Action 

Days os alunos do 3.º e 4.º ano da 

Escola Básica do Coucinheiro, 

juntamente com os meninos do 

jardim-de-infância, lançaram granadas 

de sementes numa área ardida do 

concelho. A iniciativa visa “introduzir 

desde cedo nas crianças o gosto, o 

respeito e a paixão pela natureza”. “Esta 

atividade tem como finalidade incutir 

nas crianças a necessidade de 

cooperarem de uma forma solidária no 

sentido de regenerar e reflorestar as 

zonas que foram danificadas pelos 

últimos incêndios”. A iniciativa 

consistiu na preparação de um 

composto de argila, leguminosas, terra 

e uma seleção de bolotas de plantas e 

árvores autóctones. Depois de 

preparem as granadas, os alunos 

lançaram-nas nas áreas ardidas. As 

leguminosas, porque vão germinar 

primeiro, prendem a granada à terra e, 

depois, a seu tempo, a semente maior 

irá germinar, dando origem a uma 

planta.

O nosso agrupamento recebeu ontem, dia 
08 de novembro, a embaixadora eTwinning 
da região Norte, Teresa Lacerda, para 
dinamizar a ação de formação de curta 
duração “O eTwinning em contexto escolar”, 
entre as 17h e as 20h.  
Esta foi uma oportunidade para os nossos 

docentes aprofundarem conhecimentos 

sobre o uso desta plataforma digital e 

de !carem mais próximos da 

comunidade de escolas da europa, 

onde o desenvolvimento de projetos 

conjuntos, a partilha de 

conhecimentos e experiências, a 

comunicação e a interação é uma 

realidade permanente. 

Esta ação de formação foi uma 

iniciativa do projeto INOV@SÁ, 

coordenado pelos professores 

Elisabete Ferreira e Joaquim Almeida.

O ETWINNING EM 
CONTEXTO ESCOLAR

HERBANIMALÁRIO

A BE de Dume promoveu com a ilustradora Tânia Clímaco uma o"cina de ilustração no 
JI de Dume. A O"cina consistiu na construção de animais fantásticos através de 
elementos da Natureza. Esta atividade  permitiu à criança tomar consciência da 
diversidade de materiais e técnicas com que pode desenhar/representar através das 
formas e texturas de diversos elementos vegetais. 
As crianças do JI construíram um “herbanimalário” com muita imaginação e 
entusiasmo. 

DIA DA FLORESTA 
AUTÓCTONE


