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CORTA-MATO ESCOLAR NAS ESCOLAS DO AGRUPAMENTO

REALIZOU-SE, NAS ESCOLAS 
DO AGRUPAMENTO, O 
CORTA-MATO ESCOLAR QUE 
CONTOU COM A 
PARTICIPAÇÃO DE CERCA DE 
500 ALUNOS

No dia 15 de janeiro realizou-se o 

corta-mato escolar na Escola Básica de 

Palmeira e na Escola  Secundária Sá de 

Miranda. A atividade foi organizada 

pelos professores da Área Disciplinar 

de Educação Física e Desporto do 

agrupamento com a colaboração de 

alunos voluntários e a Associação de 

Estudantes que apoiaram os 

dinamizadores em tarefas de 

montagem/desmontagem do 

percurso, na entrega de dorsais e do 

lanche aos participantes.

Na escola Sá de Miranda participaram 

126 alunos, do 7º ao 12º ano de 

escolaridade.  Na escola de Palmeira 

participaram cerca de 380 alunos, para 

além dos alunos  do 2º e 3º ciclos, 

Palmeira recebeu para esta atividade 

alunos do 1º ciclo, vindos de várias 

unidades educativas.

Foi uma manhã de festa abrilhantada 

em que os alunos participaram com 

elevado empenho e motivação.

Esta jornada proporcionou a promoção 

do atletismo e da prática desportiva 

para todos. Deste corta-mato foram 

apurados os representantes do 

agrupamento para o corta-mato 

distrital, que se realizou em Guimarães.

Em fevereiro acontece

1 a 8 
La Chandeleur             AESM

14
Comemoração 
do Dia de São
Valentim                           AESM

21 e 22
Concurso Nacional 
de Leitura - Fase 
Concelhia                    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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ERASMUS + - “EFFECTIVE E-LEARNING SYSTEM BASED ON DIGITAL COMPETENCES”

TABELA PERIÓDICA 
HUMANA

No dia 29 de janeiro decorreu, a nível 
nacional, a formação de Tabelas Periódicas 
Humanas em diversas cidades do país.           
Em Braga, a formação da Tabela Periódica 
Humana realizou-se na nave principal do 
Complexo Desportivo de Gualtar e contou 
com a participação de 133 alunos das    
Escolas Secundárias Sá de Miranda e 
Alberto Sampaio.

PARLAMENTO DOS JOVENS - DEBATE COM O DEPUTADO HUGO PIRES

DEPUTADO HUGO PIRES VISITOU ESCOLAS DO 
AGRUPAMENTO E ORIENTOU O DEBATE 
SOBRE AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Decorreram nas escolas de Palmeira e Sá de Miranda duas 

sessões de debate sobre as alterações climáticas, orientadas 

pelo deputado Hugo Pires. Estas sessões decorreram no 

âmbito do Programa Parlamento dos Jovens, por iniciativa da 

Assembleia da República, em articulação com o Instituto 

Português do desporto e Juventude. Assim, os alunos da 

escola Sá de Miranda e da escola de Palmeira re!etiram 

sobre o colapso ecológico e discutiram alternativas para a 

construção de uma sociedade sustentável. Neste sentido, os 

alunos foram sensibilizados para a importância da 

preservação do meio natural.

PROFESSORES DO SÁ DE MIRANDA 
DESLOCARAM-SE À ROMÉNIA NO ÂMBITO DO 
PROJETO ERASMUS +

A escola Sá de Miranda iniciou, no passado dia 14 de janeiro, 

mais um desa"o. Quatro professores deste estabelecimento 

de ensino, de distintas áreas disciplinares marcaram 

presença em Arad, na Roménia, para realizar a primeira 

mobilidade do projecto Erasmus+ KA2 denominado 

“Effective e-learning System Based on Digital Competences”. 

Este projeto teve início no dia 1 de setembro e terá a 

duração de dois anos”. Foi uma semana intensa de trabalho 

em que as palavras chave foram as competências digitais e o 

uso das novas tecnologias como ferramenta de trabalho, 

pois o principal objetivo  deste projeto é a partilha de boas 

práticas dentro da sala de aula com alunos do ensino 

secundário.



ENCONTRO COM CARLOS VELOSO 

No dia 22 de janeiro, a Escola Sá de Miranda recebeu o professor Carlos Veloso, ex-

aluno da escola que atualmente é professor em Nova Iorque. Carlos Veloso 

regressou à escola que o viu crescer e que frequentou desde o 7.º até ao 12.º ano de 

escolaridade para falar da sua experiência pessoal e pro"ssional, perante uma 

plateia de alunos curiosos, do 9.º ano ao 11.º ano. Os alunos, aprendentes de 

Espanhol e Inglês, puderam testemunhar, na primeira pessoa, a importância do 

domínio destas línguas para alcançar objetivos pessoais e pro"ssionais fora de 

Portugal, nomeadamente, nos EUA. O professor licenciou-se e tirou o mestrado em 

Lisboa, deu aulas na Universidade da Madeira e, desde 1997, é professor na NYU – 

New York University -, uma das mais prestigiadas universidades de Nova Iorque, 

onde concluiu o doutoramento em Literatura Comparada, em 2008.

“A MAIOR FLOR DO 
MUNDO” NA 
ESCOLA DE 
BRÁCARA AUGUSTA
No dia 4 de janeiro o teatro ETC 
Teatro, na  Escola Brácara Augusta 
apresentou a peça O Mundo de 
José, baseada no livro “A Maior 
!or do mundo”, de José Saramago.
A atividade teve como objetivo 
transmitir o respeito e a amizade 
pelo outro. Valores que serviram 
de tema à Assembleia Geral de 
Alunos, realizada no "nal da peça 
de teatro. 
A escola deve exaltar os valores da 
amizade e do respeito, para ser um 
lugar aprazível onde todos sentem 
felicidade.

LEITURAS 
ENCENADAS

Decorreram, no final do mês de 
janeiro, nas unidades educativas 
do pré-escolar e 1º ciclo,  sessões 
de leituras encenadas com a 
contadora de histórias Ana 
Azevedo,  dirigidas para a 
educação pré-escolar e  para o 1º 
ano. 

VISITA DE ESTUDO AO PLANETÁRIO E AO PARQUE 

NATURAL DE ESPOSENDE

No passado dia 24 de janeiro, os alunos do 7º ano do Agrupamento de Escolas Sá 

de Miranda, uma turma da sede e cinco da  escola de Palmeira, visitaram o Parque 

Natural de Esposende, em Esposende, e o Planetário, na cidade invicta.

A iniciativa começou pelas 8.30 horas em Palmeira, de autocarro, e a primeira 

paragem ocorreu em Esposende. Aí, sob a orientação de um guia, os alunos 

deslocaram-se à praia onde receberam informações sobre rochas, nomeadamente 

fósseis. Seguiram depois para o monte de São Lourenço, onde continuaram a 

aprofundar conhecimentos sobre as rochas e almoçaram.

De tarde, seguiram para o Planetário e, por meio de telescópios, analisaram várias 

perspetivas do sol, e, numa sala escura, observaram vídeos sobre os planetas. As 

visualizações foram ainda complementadas com algumas explicações sobre o 

sistema solar.

No "m, alunos e professores regressaram a Braga, onde chegaram por volta das 17 

horas, convictos que concretizaram os principais objetivos da iniciativa, quer no 

plano do conhecimento, quer na vertente do convívio/cidadania.
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ROADSHOW ESCOLAR

Os alunos do 9º ano participaram em 

mais uma ação colaborativa entre o 

nosso agrupamento e o pelouro do 

ambiente da Câmara Municipal de 

Braga, sobre um tema basilar, sobre o 

qual a aluna So"a Simões, do 9º C, 

refere: “ A saúde e o fator mais 

importante da nossa vida e devemos 

cuidar dela com muita cautela”. 

A nossa saúde é in!uenciada por 

diversos fatores, sendo um deles o 

ambiente que nos rodeia. Para 

entender melhor este assunto,  os 

alunos tiveram a oportunidade de 

presenciar uma palestra sobre esta 

temática, na qual foram apresentadas 

várias situações.

Foram aconselhadas várias medidas 

para diminuir determinadas 

alterações, como por exemplo, a 

diminuição da utilização de 

combustíveis fósseis. No "nal da 

palestra os alunos "caram conscientes 

sobre as causas e efeitos do ambiente 

na saúde.

O roadshow escolar, iniciativa  do 

serviço educativo da Braga Media 

Arts, é uma série de mostras e 

apresentações de trabalhos de jovens 

universitários, desenvolvidos no 

contexto do seu curso, em diferentes 

escolas secundárias do Município de 

Braga. Numa fase crucial de decisões 

que moldam o seu futuro, este 

conjunto de eventos, além de dar a 

conhecer aos jovens as instituições 

universitárias, pretende também 

aproximá-los ao universo das media 

arts, mostrando mais um possível 

caminho académico e pro"ssional, 

virado para as indústrias criativas e 

artísticas.

No auditório da escola Sá de Miranda 

foram feitas três instalações - 

Raindrop, Bioframe e Playmojil - que 

estiveram implementadas entre 28 de 

janeiro e 1 de fevereiro. Os alunos do 

curso de multimédia tiveram a 

oportunidade de ter uma aula aberta, 

no dia 28 de janeiro.

DIA DA 
ALIMENTAÇÃO

SESSÃO AMBIENTE E 

SAÚDE

EXPOSIÇÃO ANTÓNIO VARIAÇÕES

No âmbito do 7.º Encontro de Escritores do Minho, a "m 
de homenagear o artista António Variações, a 
Biblioteca da Escola Básica de Palmeira, em articulação 
com a disciplina de Educação Visual – 3.º ciclo, 
desenvolveu a atividade António Variações: Rostos, na 
qual propuseram aos alunos do 9.º ano a realização de 
desenhos nos quais retrataram a imagem/expressões 
do rosto do referido artista, inspirados na “Pop Art”, de 
Andy Warhol. Os respetivos trabalhos encontram-se 
expostos na biblioteca.

ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO
DAS ESCOLAS

Os estudantes do 3º ciclo do ensino 
básico e do ensino secundário vão 
poder decidir quais as melhorias a 
introduzir nos seus estabelecimentos 
de ensino, de forma democrática, no 
âmbito do Orçamento Participativo 
das Escolas.
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