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PROJETO “NÓS PROPOMOS” APRESENTADO NA ESCOLA SÁ DE MIRANDA

PROJETO INTERNACIONAL 
“NÓS PROPOMOS” FOI 
APRESENTADO NO TEATRO 
DA ESCOLA SÁ DE MIRANDA
Realizou-se no dia 23 de janeiro, no 

teatro da Escola Sá de Miranda, a 

apresentação do projeto internacional 

“Nós Propomos!” no qual participam 

cerca de 150 alunos desta instituição.

Na apresentação estiveram presentes, 

para além da diretora do 

Agrupamento, a vereadora da 

Educação e Cultura Dra. Lídia Dias, o 

vereador do Urbanismo e 

Planeamento Dr. Miguel Bandeira e o 

Coordenador nacional do projeto, o 

professor Sérgio Claudino. 

O projeto é dinamizado pelo Instituto 

de Geogra!a e Ordenamento do 

Território (IGOT), em parceria com o 

Centro de Estudos Geográ!cos da 

Universidade de Lisboa e conta com a 

colaboração da CMB. O objetivo é a 

identi!cação de problemas locais e a 

apresentação de propostas de 

resolução desempenhando um papel 

de cidadãos ativos. 

Os alunos do 11.º ano são desa!ados 

pelos seus professores a observar a sua 

região e, desta forma, mobilizados para 

a identi!cação de estudo de caso/

problema e a apresentação de uma 

proposta de solução apelando para um 

papel interventivo e crítico sobre a 

realidade envolvente.  

Em Fevereiro Acontece

9
Desfile de Carnaval     1.ª CEB

14
Comemoração 
Dia de S. Valentim           ESM

15 e 16
Leituras encenadas 
com Inácia Cruz               EPE

19
Concurso Nacional 
de Leitura - 2ª fase              
de escola                            EBP

21
Encontro com 
João Ribeiro                1.º CEB
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LEITURA ENCENADA “ERA UMA VEZ... MAIS UMA VEZ” NO AESM

AS UNIDADES EDUCATIVAS 
DE EDUCÃO PRÉ-ESCOLAR E 
1.º CICLO RECEBERAM A 
ATRIZ SÓNIA SOUSA
Durante o mês de janeiro, a BE de 

Dume promoveu a atividade de 

Leituras Encenadas “Era uma vez... 

mais uma vez”,  com a atriz Sónia 

Sousa. 

Esta atividade trata-se de uma 

apresentação interativa onde o 

público poderá cantar para embalar a 

gotinha no seu sonho, fazer sons e 

gestos de forma a retratar o 

movimento das ondas do mar, 

 o Tremidinho que treme treme com 

tanto calor e a coragem da Gotinha na 

viagem pelo Deserto em busca do seu 

mar. É uma apresentação repleta de 

energia e movimento, em que a 

ternura das vozes aconchegam os 

sentimentos de quem assiste. 

“Era Uma Vez… Mais Uma Vez” retrata 

a Estória de uma gotinha de água que 

anda perdida no Deserto à procura do 

Mar. A Gotinha encontra vários 

obstáculos, mas o maior deles todos e 

o medo que sente do Tremidinho que 

a quer transformar numa onda de 

calor.

SELO DE QUALIDADE ETWINNING 

No âmbito do trabalho realizado na Escola Sá de Miranda com o 
projeto “Reporteros sin fronteras”, o professor de Espanhol, Joaquim 
Almeida, recebeu na quarta-feira, dia 24 de janeiro, um Selo de 
Qualidade Europeu eTwinning. Este prémio resulta do trabalho de uma 
turma do 12.º ano na disciplina de Espanhol em colaboração com outra 
escola portuguesa, uma francesa e uma italiana.



DÁDIVA DE SANGUE NO AESM
A Equipa de Promoção de Saúde (PES) e o grupo disciplinar de Ciências Naturais da 

Escola Básica de Palmeira, numa iniciativa conjunta com o Instituto Português do 

sangue e da transplantação, levou a efeito uma sessão de recolha de sangue.              

A Dádiva de sangue teve como objetivos, sensibilizar a comunidade para a 

necessidade de reforço das reservas de sangue nos nossos hospitais, estimular a sua 

prática e apelar ao espírito de solidariedade.  A esta iniciativa aderiram alguns pais, 

professores e habitantes das freguesias próximas da escola. Os organizadores 

agradecem a todos os dadores de sangue que neste dia contribuíram para esa 

iniciativa.

ALUNOS DO 1.º CICLO VISITAM PATRIMÓNIO LOCAL
No âmbito do projeto “Olhar Braga”, as turmas do 1.º ciclo, envolvidas no projeto,  

durante o mês de janeiro, realizaram as visitas de estudo aos espaços culturais que 

cada turma abraçou. Foram vários os espaços visitados: Museu dos Biscainhos, 

Palácio do Raio, Museu D. Diogo de Sousa, Mosteiro de Tibães, Museu Pio XII, 

Biblioteca Pública, !cando a faltar a visita às Sete Fontes que teve que ser adiada por 

questões climatéricas.

As visitas foram muito enriquecedoras e os alunos !caram a conhecer  de forma 

mais pormenorizada o património de Braga.

 

TEATRO ÀS TRÊS 
PANCADAS

“O Zé das Moscas”, de António 
Torrado foi a Adaúfe, pelas mãos 
do Tin.Bra – Academia de Teatro 
de Braga. Foi um espetáculo 
interativo a que os alunos 
aderiram com muita atenção. 
Esta obra é parte integrante do 
Plano Nacional de Leitura e está 
a ser trabalhada pelos alunos do 
quarto ano. 
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No passado dia 5 de janeiro, os alunos 

do 7º ano do agrupamento, que 

frequentam a disciplina de Espanhol, 

participaram numa visita de estudo a 

Vigo.

De manhã, visitaram o “Museo do Mar 

de Galicia”, um lugar onde puderam 

compreender a enorme vinculação 

histórica e quase simbiótica dos 

galegos com o mar através do seu 

aproveitamento e conhecimento.

Após o almoço, junto à famosa praia de 

Samil, o grupo dirigiu-se para o “Jardín 

Botánico Fundación Sales”. O grupo fez 

uma visita guiada por este atrativo 

espaço, que conta com uma grande 

variedade de plantas silvestres e 

cultivadas, muitas delas de remota 

procedência, e cheio de recantos e 

refúgios para o corpo e para a mente. 

Também participaram num workshop 

de plantação, trazendo consigo um 

vaso decorado pelos próprios alunos.

As atividades terminaram com a 

célebre “Cabalgata de Reyes”. 

Carla Cruz, deputada do PCP, 

participou, no dia 22 de janeiro, num 

debate sobre a Igualdade de Género, 

na Escola Sá de Miranda, reforçando 

o papel da escola na formação de 

indivíduos conhecedores dos seus 

direitos.

Carla Cruz defendeu a importância 

de envolver precocemente os 

estudantes em questões que dizem 

respeito aos direitos de participação 

na vida social.

A deputada da Assembleia da 

República eleita pelo círculo eleitoral 

de Braga participou neste debate 

que é uma iniciativa inserida no 

Parlamento dos Jovens, promovida 

pela Assembleia da República e 

dirigida aos alunos do 2.º e 3.º ciclos. 

A deputada referiu que a escola é o 

ambiente propício para formar 

pessoas que tenham conhecimento 

daquilo que são os direitos que lhes 

assistem e como podem no seu dia-

a-dia defender esses direitos.

DEBATE - IGUALDADE DE 
GÉNERO

ATELIÊ “HOJEÀFONTE”

Através do gabinete de arqueologia do pelouro do património da Câmara 
Municipal de Braga, as alunas  do curso CEF - Acompanhamento de Crianças - 
participaram na iniciativa “Hojeàfonte”,  no passado dia 15 de janeiro. Esta 
iniciativa que tem como principal objetivo divulgar e promover aquele espaço 
museológico. A atividade iniciou-se com uma visita guiada ao espaço, seguida 
de uma apresentação expositiva.  Após esta primeira parte mais teórica, as 
alunas participaram num ateliê pedagógico que consistiu na reprodução de 
inscrições e de construção de elementos singulares e característicos do 
monumento, com recurso à técnica de modelagem em porcelana fria.

VISITA DE ESTUDO DO 7.º 
ANO A VIGO


