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ANIMAÇÃO DE LEITURA NAS VÁRIAS UNIDADES EDUCATIVAS DO AESM

NO DECORRER DO MÊS DE 
FEVEREIRO FORAM VÁRIAS AS 
INICIATIVAS QUE LEVARAM A 
LEITURA ATÉ AOS ALUNOS

A Biblioteca Escolar de Dume 

promoveu, em todos os Jardins de 

Infância do Agrupamento, nos dias 15 

e 16 de fevereiro, o encontro com a 

contadora de histórias Inácia Cruz, que  

dinamizou uma leitura encenada do 

livro “Salto, Saltinho, Saltão – cantador 

de vocação”,  de Júlio Borges.

Inácia Cruz, autora e contadora de 

histórias, apresentou uma animação e 

dramatização do texto de forma muito 

expressiva, criando momentos lúdicos 

e expressivos para as crianças. Foi uma 

apresentação cheia de dinâmica, a 

qual cativou as crianças com as 

imitações de animais, com a cantoria 

do galo, com as intervenções do grilo e 

muito mais.

Esta atividade, direcionada para os 

jardins de infância, teve como objetivo 
a promoção da leitura enquanto forma 
de expressão.
A biblioteca da Escola Sá de Miranda 
promoveu, igualmente, uma atividade 

sobre literatura, cuja temática se 
centrou na "gura de Fernando Pessoa.  
A atividade consistiu numa sessão com 
a Dra. Helena Barros, autora do livro 
”Cada um é muita gente – A 

esquizofrenia em Pessoa”,  que esteve 
presente na escola para falar de 
Fernando Pessoa,  dando a conhecer a 
causa do medo, do ódio, da inveja, do 
vazio do eu, do tédio, da 

impossibilidade de entrega ao amor. 

Em Março Acontece

5 a 9
Semana da Leitura         AESM

10
Ondas de Poesia 
na BLCS                               EBP

20 e 21
Um dia no Sá               1CEB

21
Comemoração do Dia da 
Poesia e 
da Criação Artística        EBP

19 a 23
Comemoração do Dia 
da Francofonia            AESM
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SIGLAS: AESM (AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE MIRANDA); 
ESM (ESCOLA SÁ DE MIRANDA); EBP (ESCOLA DE PALMEIRA);
1.º CEB (1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO); EPE (EDUCAÇÃO PRÉ 
ESCOLAR)
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CONCURSO NACIONAL DE LEITURA - APURAMENTO 2ª FASE INTERNA

AS BIBLIOTECAS DO AGRUPAMENTO 
DINAMIZARAM UMA ATIVIDADE PARA 
APURAMENTO DOS ALUNOS PARA A         
FASE DISTRITAL DO CONCURSO        
NACIONAL DE LEITURA

No dia 19 de fevereiro, as bibliotecas escolares do 

agrupamento dinamizaram uma sessão pública para 

apuramento dos alunos que irão representar o 

agrupamento na fase distrital do Concurso Nacional de 

Leitura, que se realizará na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, 

no dia 23 de abril. Depois de apurados os alunos na 1.ª fase, 

através das respostas a um questionário sobre uma obra em 

análise, os alunos foram, novamente, colocados à prova. A 

2.ª fase, a nível de escola, teve como eliminatórias, num 

primeiro momento, o preenchimento do questionário sobre 

a obra, num segundo momento, os alunos selecionados do 

1.º momento, responderam perante um Júri, declamaram 

ainda um poema e responderam, durante 1 minuto, a uma 

pergunta de argumentação. A escolha foi difícil, no entanto, 

depois de bem estudadas as avaliações, o júri chegou a um 

consenso, tendo selecionado os alunos: Afonso Faria, para 

representar o 1.º ciclo, o aluno Francisco Martins, para o 2.º 

ciclo e a aluna Inês Faria, que representará o agrupamento 

no 3.º ciclo.

VISITA AO BOM JESUS PELA TURMA EFA

No dia 24 de fevereiro a turma de formandos EFA do 2º ano, no âmbito 
do Núcleo Gerador Programação, na Área de Cidadania e 
Pro!ssionalidade, efetuou uma visita ao Bom Jesus do Monte, tendo 
seguido a plani!cação e roteiro previamente elaborados. 
A visita começou pela subida no ascensor inaugurado em 1882. É 
único na Península Ibérica e o mais antigo do mundo em atividade. 
De seguida visitaram a basílica e !zeram um passeio pelos jardins e 
lagos, terminando com a descida a pé pelos escadórios.



VISITA DE ESTUDO À LOURINHÃ E A LISBOA

As turmas 3 e 5 do 11º ano realizaram, nos dias 15 e 16 de fevereiro, uma visita de 

estudo no âmbito das disciplinas de Biologia e Geologia, Física e Química e 

Português. Na região da Lourinhã, os alunos participaram numa aula de campo e 

visitaram o Museu da Lourinhã, que inclui um Laboratório de Paleontologia.  Estas 

atividades constituíram uma oportunidade única para a compreensão dos 

processos de fossilização e para a importância do trabalho de campo na 

reconstituição da história da Terra. Em Lisboa, entre o Cais do Sodré e o Chiado, 

guiados pelo Professor Firmino Mendes, foram percorridos os principais espaços em 

que se movem as personagens da obra por excelência de Eça de Queiroz, “Os 

Maias”, como motivação para a sua leitura. No Museu da Eletricidade, localizado na 

antiga Central Tejo, uma central termoeléctrica que abasteceu Lisboa entre 1909 e 

1972, os alunos, numa visita guiada, puderam ver uma aplicação prática, em grande 

escala, dos assuntos abordados nas aulas de Física e Química.

VISITA DE ESTUDO A SÃO JOÃO DA MADEIRA

No âmbito das disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica, as turmas do 

6º ano de escolaridade realizaram, no dia 22 de fevereiro de 2018, uma visita de 

estudo a S. João da Madeira, especi"camente à Fabrica de lápis da Viarco, ao Museu 

da Chapelaria e ao Museu do Calçado. Os alunos  presenciaram memórias de um 

passado e de um presente que nos diz:  “Dentro destas paredes escondemos as 

histórias contadas em segredo das tristezas e dores que a memória não permitiu 

esquecer. Guardamos um mundo que é feito de ‘dedos mágicos”. 

VISITA DE ESTUDO 
A TIBÃES
No dia 22 de fevereiro os 
alunos do 8.º F visitaram o 
Mosteiro de Tibães. Depois 
de visitarem a igreja, os 
alunos foram à descoberta 
da vida dos monges 
beneditinos no interior do 
mosteiro, percorrendo os 
diferentes espaços deste.

SETE FONTES NA EB 
DA PRESA
No âmbito do projeto “Olhar 
Braga: Poesia Ilustrada” o Dr. 
Ricardo Silva, arqueólogo e 
presidente da Junta de  
Freguesia de S. Vitor, 
deslocou-se à escola da Presa 
para falar com os alunos 
sobre as Sete Fontes.
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ERA UMA VEZ UM CÃO 

PELAS ALUNAS CEF

O escritor João Ribeiro visitou as 

escolas do 1.º ciclo do agrupamento 

para falar de literatura infantil, poesia 

e da vida de um escritor.

O escritor deslocou-se às escolas de 

Dume, Eira Velha e Bracara. Na escola 

de Dume, os alunos  receberam o 

escritor com uma apresentação da sua 

biogra"a e com uma dramatização do 

seu livro “O rapaz sem orelhas de 

burro”.  Na escola de Bracara Augusta, 

as paredes estavam decoradas com 

lindas ilustrações que encantaram o 

escritor. Na Escola de Eira Velha, os 

alunos recitaram poemas escritos  

pelo autor.

Foi com muito entusiasmo e 

satisfação que os alunos ouviram 

todas as histórias que o escritor 

contou e cantou e com ele 

aprenderam que cada um é livre de 

sonhar…

As alunas do curso de 

Acompanhamento de Crianças do 

curso CEF, da Escola de Palmeira, 

desenvolveram uma atividade de 

articulação com a Biblioteca Escolar 

de Dume  e os Jardins de Infância do 

Agrupamento. Nas disciplinas de 

Acompanhamento de Crianças e  

Acompanhamento de Crianças em 

Creches e Jardins de Infância,  as 

alunas ensaiaram a dramatização da 

história ” Era uma vez um cão”, de 

Adélia Carvalho. Todos os acessórios, 

marionetas e a música foram 

produzidos pelas alunas em contexto 

de sala de aula.  A peça está a ser 

dramatizada em todos os Jardins de 

Infância do Agrupamento e pretende-

se que a mesma seja a motivação para 

o desenvolvimento, por parte das 

educadoras, de temáticas 

relacionadas com os animais.

DIA DA 
ALIMENTAÇÃO

ENCONTRO COM 

JOÃO RIBEIRO

PROJETOS RIOS

Nos dias 15 e 19 de fevereiro, as turmas A e D do 8.º ano, envolvidas no 

Projeto Rios, puderam usufruir de uma dessas sessões, proferida pela 
Engenheira Ana Cristina Costa, Técnica Superior do Ambiente da Câmara 
Municipal de Braga. 

As recentes, e cada vez mais frequentes, declarações de estado de 
emergência em consequência de seca, direcionaram o tema da 
apresentação – “A água”.
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