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NATAL NA ESCOLA FORTALECE ESPÍRITO NATALÍCIO DOS ALUNOS DO AESM

AlUNOS DO AGRUPAMENTO 
VIVEM ESPÍRITO DE NATAL 
ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO 
EM DIFERENTES ATIVIDADES

Os alunos do agrupamento tiveram a 

oportunidade de reviver as tradições 

natalícias e entender o signi!cado e a 

importância do Natal, através da 

participação em diferentes atividades, 

levadas a efeito no decorrer do mês de 

dezembro. 

No dia 15, um grupo de alunos cantou 

e encenou canções alusivas a esta 

quadra na escola Sá de Miranda.  Esse 

mesmo grupo deslocou-se ao centro 

da cidade de Braga para participar em 

atividades e eventos que aí decorriam. 

Em Palmeira, nesse dia,  realizou-se a 

atividade de mesas de Natal, 

dinamizada pelas diferentes turmas 

com os respetivos diretores de turma. 

Os alunos do 8.ºB e as alunas do CEF – 

Acompanhamento de Crianças, da 

Escola de Palmeira, participaram no 

Projeto “Natal a várias mãos”, da 

responsabilidade do escultor Alberto 

Vieira, promovido pelo Município. Este 

projeto de educação pela arte e de 

partilha foi desenvolvido com os 

alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico do concelho, no qual se  

pretendeu promover uma re"exão 

crítica e criativa em torno da Árvore de 

Natal, aliando tradição e 

contemporaneidade. As alunas do CEF 

participaram, igualmente, no concurso 

de presépios, com a execução de um 

presépio com recurso à técnica de 

gravação em madeira.

Em Janeiro Acontece

6
Comemoração Dia
de Reis                   1.ºCEB e EPE

9
Dádiva de Sangue          EBP
Mostra de Cursos 
Superiores                     ESM

12
Sarau Literário MOB       EBP
18
Corta-mato 
Escolar                           AESM
10 a 24
Leitura Encenadas
Era uma vez ...mais 
uma vez                 1.ºCEB e EPE
3 a 31
Pinta Tu España              ESM
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ANIMAÇÃO DE LEITURA NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO LITERÁRIA

BIBLIOTECA DE DUME DINAMIZOU SESSÕES 
DE EDUCAÇÃO LITERÁRIA NAS ESCOLAS DO 
1.º CICLO DO AGRUPAMENTO

No âmbito da Educação Literária, a professora bibliotecária 

de Dume dinamizou sessões de animação de leitura nas 

escolas do 1.º ciclo, no decorrer do 1.º período. A autora 

escolhida para o 1.º período, para o 1.º e 2.º anos, foi Cecília 

Meireles e a obra “Ou isto Ou aquilo”.                                   

Depois de ouvirem vários poemas de Cecília Meireles, de os 

explorarem, de assistirem a dramatizações do poema 

através de vídeos do Quintal da Cultura e de cantarem o 

poema ao som da música dos Clã, os alunos foram 

desa!ados a ilustrarem o poema “Ou isto Ou aquilo” em 

grande formato.

O resultado foi muito bem conseguido,  retratando num 

painel de grandes dimensões os opostos referidos no 

poema. Para o 3.º e 4.º anos, foram dinamizadas sessões de 

leitura e exploração dos poemas de António Couto Viana, da 

obra “Versos de Cacaracá”. No !nal das sessões, os alunos 

elaboraram uma série de trabalhos de exploração e 

compreensão dos poemas lidos.

SARAU - CHÁ COM POESIA

No dia 13 de dezembro, à noite, a Biblioteca Escolar de Palmeira 
dinamizou mais um  Sarau Cultural, aberto à comunidade.  Esta 
iniciativa decorreu na biblioteca e envolveu uma turma do 8.º ano.
O tema central deste sarau foi a poesia.
Os alunos, orientados pelos professores Adelaide Graça e Paulo 
Reis, recitaram poemas de autores portugueses, que encheram os 
corações dos pais e encarregados de educação que estiveram 
presentes nesta iniciativa.



DIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

No Agrupamento de Escolas Sá de Miranda celebrou-se o Dia Nacional da Pessoa 

com Deficiência. Nos jardins-de-infância e nas escolas do 1º ciclo do ensino básico 

foi desenvolvida uma atividade em torno de do filme “Happy Feet” que aborda o 

direito à diferença e apela à tolerância e ao respeito perante a mesma. Na escola 

básica de Palmeira desenvolveram-se atividades no âmbito da deficiência visual. Na 

escola Sá de Miranda foram afixados cartazes alusivos ao tema e os alunos 

cantaram e encenaram uma canção enquadrada na celebração e, de seguida, foram 

ao cinema Bragashoping visionar o filme “A Estrela de Natal”, o qual constituiu, para 

estes alunos, um momento de grande alegria.

JANTAR DE NATAL 
DO AGRUPAMENTO

No dia 19 de dezembro 
realizou-se mais um jantar 
de Natal na escola sede, 
reunindo toda a família Sá 
de Miranda. Este decorreu 
num ambiente festivo e de 
cumplicidade, tendo sido 
apresentado um momento 
musical muito agradável.

Prendas de 
Natal na 
EB Bracara 
Augusta
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EIRA VELHA ASSISTE A 

ESPETÁCULO NO GELO

No âmbito das dinâmicas das 

bibliotecas escolares, a biblioteca de 

Dume promoveu, na última semana 

de aulas do 1.º período,  a atividade 

Conto de Natal Colaborativo dirigida 

ao 4.º ano da escola de Dume.

Esta atividade consistiu numa sessão 

de escrita criativa colaborativa, 

dinamizada pela professora 

bibliotecária com o apoio do 

professor Paulo Amaral. Os alunos, a 

partir de uma série de ilustrações 

colocadas aleatoriamente, tiveram 

que construir uma história de Natal 

com sentido. Assim, num primeiro 

momento, os alunos ordenaram as 

imagens de acordo com uma lógica 

que os mesmos consideraram 

coerente e perceptível, depois, a partir 

daí, as ideias foram surgindo dando 

lugar à redação de um texto coletivo 

que pode ser consultado no blog da 

biblioteca.

Os alunos da escola de Eira Velha, no 

!nal do período anterior, participaram 

em várias atividades, na qual se 

destaca a ida ao Porto para assistirem 

ao espetáculo no gelo de “Alice no 

País das Maravilhas”.  Esta aventura, 

cheia de movimento, cor e música, fez 

com que os alunos viajassem até 

outro mundo, um mundo de fantasia. 

A turma do 2º ano participou, ainda, 

numa visita à quinta pedagógica. 

Aqui, os alunos foram muito bem 

recebidos e aderiram com muito 

entusiasmo  às atividades propostas. A 

professora titular da turma referiu que 

“tratando-se a Alimentação de  um 

tema transversal a todas as disciplinas, 

a aula na quinta pedagógica revestiu-

se de interesse pedagógico-didático e 

permitiu a articulação com outros 

projetos.”. A visita ao Museu D. Diogo 

de Sousa e a a visualização do 

espetáculo “Titus e a conta dos dias”  

foi outra das atividades em que a 

escola participou.

DIA DA 
ALIMENTAÇÃO

CONTO DE NATAL 

COLABORATIVO

ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO

No dia 14 de dezembro, os alunos do 1.º e 2.º anos da EB de Dume 
deslocaram-se ao JI de Dume para uma atividade em articulação. Os 
alunos dramatizaram para as crianças do pré-escolar uma história 
com base no livro de Adélia Carvalho, "Era uma vez um cão". Nesta 
atividade, colaboraram ainda as alunas do CEF -  Acompanhamento 
de Crianças, da  escola de Palmeira, na construção das marionetas 
para a pequena dramatização. As crianças do pré-escolar entoaram 
lindas canções de Natal para os seus visitantes.
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