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AESM RECEBE PARCEIROS DO ERASMUS + “UNA EUROPA, MUCHAS HISTORIAS”

A ESCOLA SÁ DE MIRANDA 
RECEBEU A PRIMEIRA 
MOBILIDADE DE ALUNOS NO 
ÂMBITO DO PROJETO

A Escola Sá de Miranda foi a escola 

an!triã da primeira mobilidade do 

projeto Erasmus+ “Una Europa, 

muchas historias”, e que tem como 

parceiros a Alemanha, França, Polónia 

e Suécia. Este projeto, com a duração 

de dois anos (2018-2020), visa dar a 

conhecer a herança cultural europeia 

através da partilha do património (i)

material de todos os países envolvidos 

e promover o ensino e aprendizagem 

da língua espanhola. Um dos objetivos 

principais é o desenvolvimento de um 

pensamento crítico sobre o passado, 

presente e futuro da Europa, através 

do estudo do património cultural, nas 

suas formas tangíveis e intangíveis. O 

encontro decorreu de 18 a 21 de 

fevereiro sob uma agenda repleta de 

atividades enriquecedoras. Durante as 

manhãs, os 28 alunos das escolas 

parceiras, assim como os 8 professores 

que os acompanharam, puderam 

assistir a várias aulas de diferentes 

disciplinas, permitindo-lhes contactar 

com um sistema educativo diferente e 

perceber como é estudar noutro país. 

As tardes foram reservadas para várias 

atividades culturais que incluíram 

visitas a vários locais emblemáticos da 

nossa cidade.  De salientar que todas 

as visitas foram acompanhadas por 

guias turísticos "uentes na língua 

espanhola.

Em março acontece

1 
Desfile Carnaval         1º CEB

7 e 8
Um dia no Sá                1º CEB

11 a 15
Semana da Leitura       AESM    
21
Comemoração do 
Dia da Poesia e da 
Árvore                        AESM

20 a 29
Comemoração do 
Dia da Francofonia      AESM

WWW.AESAMIRANDA.PT

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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ALUNOS E PROFESSORES DO AGRUPAMENTO VISITARAM A FINLÂNDIA

I E II ENCONTRO C.L.D.E. DE CANOAGEM

Realizaram-se, em fevereiro,  nas instalações do Centro Náutico de 
Gemeses em Esposende, o I e II Encontro C.L.D.E. de Canoagem. O 
Agrupamento de Escolas Sá de Miranda esteve representado por alunos 
da Escola Básica de Palmeira e alunos da Escola Secundária Sá de 
Miranda. Mais do que os resultados desportivos alcançados, importa 
referir a forma empenhada com que todos os alunos participaram nas 
respetivas provas, superando-se e ultrapassando as di"culdades de 
quem está a iniciar a prática de uma nova modalidade. Todos os alunos 
concluíram as respetivas regatas, tendo participado em 5 "nais, onde 
conquistaram um 2.º, um 3.º e dois 4.º lugares na classi"cação "nal.

PRÁTICAS DE MEDITAÇÃO NA ESCOLA

PROFESSOR JOSÉ AUGUSTO DEU INÍCIO AO 
DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS DE 
MEDITAÇÃO NAS AULAS DE FILOSOFIA

A introdução de pequenas sessões de exercícios tem 

contribuído para mudar a vida dos alunos e simpli!car o 

quotidiano escolar. A !nalidade é reeducar a recetividade 

sensorial e a presença plena, de maneira a recuperar a calma 

e a adotar uma atitude de escuta e de concentração. A 

prática da meditação tem sido desenvolvida nas aulas de 

Filoso!a, sob a orientação do professor José Augusto 

Ribeiro, com a !nalidade de treinar a atenção, bem como 

para promover a paci!cação da mente e o recentramento, 

contribuindo para aliviar o stress de alunos mais agitados e 

nervosos. 

PROFESSORES E ALUNOS DO SÁ DE MIRANDA 
DESLOCARAM-SE À FINLÂNDIA NO ÂMBITO 
DO PROJETO ERASMUS + “LEADING LIGHTS”

Um grupo de professores e alunos do Agrupamento de 

Escolas Sá de Miranda, estiveram em Oulu, na Finlândia, 

entre 11 a 15 de fevereiro, no âmbito do projeto Erasmus+ 

“Leading Lights”.  Este projeto conta com a parceria de 

escolas de Espanha (Melilla), Finlândia (Oulu e Uleåborg), 

França (Les Avirons – La Réunion), Itália (Caserta) e País de 

Gales (Whitland e Llanelli). Esta foi a última mobilidade do 

projeto que teve início em setembro de 2016 e terminará em 

junho de 2019.  O projeto teve como principal objetivo 

chamar a atenção para algumas das muitas formas de 

discriminação que cada vez mais ensombram a Europa, as 

quais contribuem para criar desigualdades ao nível das 

aprendizagens e oportunidades na vida.  

a esta realmas também criar um sentimento de empatia em 

relação à mesma.



INVESTIGADORES VOLTAM À ESCOLA

No dia 13 de fevereiro, os alunos das turmas do 11.º ano de Ciências e Tecnologias, 

no âmbito da disciplina de Biologia e Geologia, participaram nos workshops  sobre 

os temas “Impacto dos processos de drenagem ácida na qualidade ambiental e 

acumulação potencial de metais estratégicos em barragens localizadas na Faixa 

Piritosa Ibérica” e “Impactos de lagostins invasores de água doce em processos 

chave do ecossistema em cenários de alterações climática” dinamizados por 

investigadores da Escola de Ciências, da Universidade do Minho. Os alunos 

conheceram potenciais saídas pro!ssionais de um licenciado nesta área do saber, o 

trabalho de estruturação, organização e planeamento de uma tese de 

doutoramento e vivenciaram o trabalho de campo e laboratorial desenvolvido 

pelos investigadores, despertando-lhes o interesse e a curiosidade pela 

investigação em Biologia e Geologia.

VISITA AO MARB
No dia 21 de fevereiro, os alunos 
do 4.º ano das Escolas Básicas 
Brácara Augusta, Ortigueira e 
Coucinheiro, deslocaram-se até ao 
Mercado Abastecedor da Região 
de Braga (MARB), visita promovida 
pela Câmara Municipal de Braga. 
Esta iniciativa revelou-se bastante 
educativa, no sentido em que as 
crianças "caram a conhecer o 
espaço onde chegam todos os dias 
os legumes e frutas frescas para 
serem distribuídos pelos 
mercados da nossa cidade. Os 
alunos, efetuaram atividades que 
vão de encontra aos conteúdos 
debatidos e aprendidos na escola. 
Aprenderem o quanto é 
importante inserir na alimentação 
os legumes e as frutas, com a 
fórmula “5 ao Dia”.

VISITA À QUINTA 
PEDAGÓGICA

A turma do 2º ano da Escola 
Básica Brácara Augusta visitou a 
Quinta Pedagógica. As crianças 
contactaram diretamente com a 
Natureza, observando as plantas 
e os animais que fazem parte do 
mundo da quinta. Admiraram o 
burro, os patos, as galinhas , os 
cabritinhos e conviveram com os 
gatinhos espalhados pela quinta 
que "zeram de cicerones, durante 
a visita. No atelier da quinta, com 
a ajuda dos monitores, as 
crianças construíram, com 
materiais recicláveis, vários 
espantalhos.

VISITA DE ESTUDO A SÃO JOÃO DA MADEIRA

No passado dia 27 de fevereiro realizou-se a visita de estudo dos alunos do 6.º ano a 

São João da Madeira. Nesta visita, os alunos !caram a conhecer a produção do lápis, 

na visita à fábrica Viarco e a produção de sapatos e de chapéus nas vistas ao Museu 

do Calçado e ao Museu do Chapéu. 
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VISITA DE ESTUDO A 

VIGO

No dia 12 de fevereiro teve lugar, nas 

piscinas municipais da rodovia, mais 

um “Encontro de Natação” do grupo 

de escolas de Braga.

O Agrupamento de Escolas Sá de 

Miranda (AESM) fez-se representar 

com dois grupos equipas, totalizando 

27 atletas e 9 juízes árbitros. 

Pretendia-se que todos tivessem 

oportunidade de vivenciar as boas 

práticas desportivas e espelhar o 

trabalho desenvolvido nas sessões de 

treino desta modalidade.

Terminado o encontro, sobressaiu 

uma manhã vibrante, divertida, vivida 

em espírito de fair play e a constante 

superação individual dos 

participantes. São experiências como 

estas que fazem toda a diferença no 

futuro dos jovens e contribuem para a 

construção de um mundo melhor.

As professoras estão muito orgulhosas 

dos seus alunos por representarem o 

AESM de uma forma tão empenhada e 

responsável. 

Foi à ilha de San Simón que os alunos 

de 10.º ano se deslocaram no passado 

dia 28 de fevereiro, no âmbito do 

estudo da poesia medieval, galaico-

portuguesa. Motivados pela presença, 

no local, do monumento alusivo a três 

importantes trovadores/jograis, 

relembraram os conteúdos estudados 

em contexto de sala de aula.

Muito mais aprenderam nesta ilha 

museu! Foi um momento de 

aprendizagem profícuo. A história 

riquíssima que, através da informação 

dos guias, se !cou a conhecer, levou 

os alunos ao conhecimento de muitas 

histórias.

Para os alunos de Espanhol, a visita 

reforçou, através da prática da língua 

e do conhecimento cultural, as 

aprendizagens da sala de aula.

A visita de estudo passou, também, 

pelo centro histórico e pelo porto da 

cidade de Vigo, e foi acompanhada 

por professores de diferentes 

disciplinas.

VISITA DE ESTUDO AO 
GEOPARQUE MUNDIAL DA 
UNESCO - TERRAS DE 
CAVALEIROS

ENCONTRO DE 

NATAÇÃO
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