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SÁ DE MIRANDA RECEBEU CERIMÓNIA DE ENTREGA DE SELOS eTWINNING

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
SÁ DE MIRANDA RECEBEU A 
CERIMÓNIA DE ENTREGA 
DOS “SELOS ESCOLAS  
eTWINNING” 

O Teatro da Escola Secundária Sá de 

Miranda, no dia 26 de setembro, 

recebeu a cerimónia de entrega dos 

“Selos Escolas eTwinning” da Região 

Norte. 

Este evento contou com a presença de 

diretores e professores de vinte e uma 

escolas, e das embaixadoras 

eTwinning, Dr.ª Daniela Guimarães e 

Dr.ª Teresa Lacerda.

Depois de ter obtido o Selo Europeu 

de Qualidade pelo excelente trabalho 

no projeto “reporteros sin fronteras” e o 

Selo Nacional de Qualidade eTwinning 

nos projetos “Espanhol – Más que 

aprender una lengua”, “Iberian 

Christmas” e “!Todos contra el acosso 

escolar!”, o trabalho desenvolvido 

nestes projetos e atividades através da 

plataforma eTwinning levou também a 

que Agrupamento de Escolas Sá de 

Miranda fosse galardoado com o selo 

“eTwinning School 2018-2019”, tendo 

sido a única escola do concelho a 

receber tal distinção.

O Selo de Escola eTwinning relaciona-

se com a vontade do eTwinning em 

reconhecer e avaliar o envolvimento, o 

compromisso e a dedicação da escola, 

assim como as equipas de professores 

e dirigentes.

Este galardão veio reconhecer o 

trabalho do Agrupamento como líder 

nas áreas de práticas digitais e de 

eSafety, assim como na utilização de 

abordagens inovadoras e criativas, 

representando uma grande conquista 

de toda a equipa eTwinning do 

Agrupamento.
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DIA EUROPEU DO DESPORTO ESCOLAR

No dia 28 de setembro, as turmas A e B do 7.º ano da escola básica de Palmeira 

participaram numa iniciativa conjunta promovida pelo Clube do Desporto Escolar e 

pelo Município de Braga. Esta atividade teve lugar no Parque Desportivo da Rodovia 

e desenvolveu-se no âmbito da Comemoração do Dia Europeu do Desporto Escolar, 

integrado na Semana Europeia do Desporto.  Ainda no âmbito desta comemoração, 

os alunos das referidas turmas criaram um painel alusivo à temática, que esteve 

exposto na entrada escola. O Dia Europeu do Desporto Escolar comemorou-se nos 

26 Estados-Membros da União Europeia, com o objetivo de promover o desporto e 

a atividade física em toda a Europa, através da realização de um conjunto alargado 

de atividades dirigidas a toda a população, independentemente da idade ou do 

nível de preparação física.

VISITA AO CENTRO “O POVERELLO”

A turma 2 do Curso de Educação e Formação de Adultos (EFA), acompanhados pelas 

formadoras Fátima Costa e Manuela Bompastor, visitou o Centro de Acolhimento   

“O Poverello”. Este centro, situado em Montariol, é única unidade de cuidados 

paliativos no distrito de Braga e que presta  também serviços de cuidados 

continuados.  A visita foi integrada na área de Cidadania e Pro!ssionalidade, no 

núcleo gerador “Argumentação e Assertividade”, na qual os formandos têm vindo a 

trabalhar o tema Eutanásia – sim/não? A visita à instituição, nomeadamente à 

unidade de cuidados paliativos,contribuiu de forma muito positiva para o 

desenvolvimento do tema, conduzindo a uma reflexão mais aprofundada desta tão 

delicada e complexa questão. 
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I CONGRESSO IBEROAMERICANO NÓS PROPOMOS

ESCOLA SÁ DE MIRANDA RECEBEU OS 
PARTICIPANTES NO I CONGRESSO IBERO 
AMERICANO NÓS PROPOMOS: GEOGRAFIA, 
EDUCAÇÃO E CIDADANIA

No passado dia 10 de setembro, a Escola Sá de Miranda 

recebeu os participantes do I Congresso Iberoamericano 

Nós Propomos: Geografia, Educação e Cidadania, com o 

objetivo de consolidar a rede de professores, investigadores, 

alunos e colaboradores que, no espaço iberoamericano, têm 

construído o Projeto Nós Propomos. Embora tenha surgido 

em Portugal, este Projeto foi entretanto difundido por 

Espanha, Brasil e, mais recentemente, Colômbia e 

Moçambique, apostando na construção de uma escola 

comprometida com a comunidade e com a educação para a 

cidadania territorial. Adotando uma perspetiva 

construtivista das aprendizagens, os alunos são desafiados a

identificar problemas socioambientais significativos, a 

realizar trabalho de campo sobre os mesmos, e a apresentar, 

finalmente, propostas de intervenção para a solução ou 

mitigação dos desafios assinalados. Neste contexto, foram 

entregues às alunas vencedoras da nossa Escola os diplomas 

que premiaram o melhor vídeo. De realçar que a este prémio 

concorreram, além de muitos jovens portugueses, 

estudantes espanhóis e de vários países da América Latina. 

A sessão de boas vindas foi aberta pela Diretora da Escola, 

Dra. Antonieta Silva e, além dos cerca de 100 participantes, 

contou com a presença do Doutor Sérgio Claudino, 

organizador deste evento, do Doutor Miguel Bandeira, em 

representação da Câmara Municipal de Braga, e do Doutor 

Rodrigo de Azevedo que apresentou uma pequena resenha 

histórica sobre a nossa escola. Seguiram-se visitas guiadas 

aos espaços mais emblemáticos da escola e da cidade.

EXPOSIÇÃO RECRIARTE

Encontra-se patente, no auditório da Escola Sá de Miranda, 
os painéis resultantes do atividade Recriarte, realizada em 
todas as unidades educativas, no Dia do Agrupamento.
Esta atividade consistiu na recriação e reinterpretação de 
obras e/ou fragmentos de obras de arte em painéis de 
tecido cru de grandes dimensões. Foram quatro os artistas 
plásticos estudados: Miró, Picasso, Almada Negreiros e 
Amadeo de Souza Cardoso.
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Chegou o primeiro dia! Aquele em que 

começam a frequentar pela primeira 

vez o Jardim de Infância, ou, então, 

aquele que marca o regresso e o 

reencontro dos amigos, dos adultos, da 

educadora. Se para uns é um momento 

carregado de alegria, de euforia, de 

abraços e beijos, para outros exibe o 

sentimento da angústia e das lágrimas 

que teimosamente humedecem o 

rosto! Impera o desconhecido: os 

espaços nunca percorridos, os adultos 

nunca vistos, e os amigos do seu 

tamanho para a aventura do aprender 

e brincar!

Timidamente não largam o peluche, a 

chupeta, a fralda. A fralda que “cheira à 

mãe…”, o vínculo que prende à família, 

ao lar, ao aconchego, ao amor! 

O mesmo sentimento a#ora no olhar 

dos pais! Sabemos bem o que estão a 

sentir…  Mas eles sabem também que 

esta é uma decisão pensada em 

benefício do bem-estar, da autonomia, 

e do desenvolvimento da criança.

No auditório da Escola Sá de Miranda, 

fez-se o lançamento do Projeto “Nós 

Propomos” para o ano letivo 

2018/2019. Os trabalhos irão ser 

apresentados no dia 29 de abril de 

2019, na Universidade de Lisboa.  

Estiveram presentes a Dra. Lídia Dias 

(vereadora da Educação e Cultura), o 

Prof. Doutor Manuel Bandeira 

(vereador do Urbanismo, Planeamento, 

Ordenamento e Mobilidade), a Dra 

Antonieta Silva (diretora do 

Agrupamento), o Dr. José Matos 

(coordenador do Projeto “Nós 

Propomos!”) e vários professores 

envolvidos neste projeto, nesta 

cerimonia o coordenador do projeto 

reconheceu e agradeceu o trabalho 

realizado pelos alunos que, no ano 

transato, 2017/2018, participaram, 

parabenizando-os. É de salientar que 

os trabalhos apresentados pelos alunos 

do agrupamento têm sido alvo de 

elogios.

CEA
EDUCAÇÃO 
ARTÍSTICA
 
A Escola de Palmeira, 
no âmbito da 
organização 
curricular do 5.º ano, 
disponibiliza aos 
alunos, este ano 
letivo, diversos 
ateliers ligados à 

Educação Artística, 
permitindo estimular 
o desenvolvimento 
das aptidões dos 
alunos, respondendo 
de igual forma aos 
seus interesses e 
motivações. 
Os alunos podem 
optar por uma das 
três áreas artísticas 
disponíveis: Artes de 
Palco -  Expressão 

Musical e Dramática; 
Artes Visuais e 
Tambombo - 
percursão.
Os grupos já foram 
constituídos e as 
aulas iniciaram a 3 de 
Outubro, havendo 
ainda vaga para a 
área da Expressão 
Musical e Dramática.

ENTRADA NO JARDIM 

DE INFÂNCIA

APRESENTAÇÃO DO 

PROJETO “NÓS 

PROPOMOS”
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