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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
SÁ DE MIRANDA 
COMEMOROU O DIA DO 
DESPORTO ESCOLAR 

Comemorou-se a 27 de setembro o dia 

Europeu do Desporto Escolar, uma 

iniciativa da União Europeia integrada 

na Semana Europeia do Desporto. Este 

ano, a par da possibilidade da prática 

de várias atividades desportivas que 

constituem o Projeto do Desporto 

Escolar do Agrupamento de Escolas Sá 

de Miranda, os alunos foram 

desa!ados a trazer bicicleta para a 

escola, e a participar num circuito 

montado nos espaços desportivos 

pelos professores da Área Disciplinar 

de Educação Física e Desporto.

A resposta foi muito positiva. A escola 

encheu-se de bicicletas e os alunos 

puderam usufruir de um dia 

desportivo de excelência.

Em parceria com o projeto “Sá Bike” e 

num complemento dos objetivos de 

promoção da prática desportiva, 

respondeu-se ao incentivo a uma 

mobilidade ativa e sustentável, 

almejando a redução da pegada 

ecológica.

Sá Bike é um projeto de promoção da 

mobilidade ativa e sustentável que se 

insere na estratégia nacional para a 

mobilidade Ativa Ciclável e visa 

incentivar e generalizar o andar de 

bicicleta nas deslocações quotidianas e 

de lazer, tornando a mobilidade ativa a 

forma mais popular para percorrer 

curtas distância.

Em Outubro Acontece
2              
Concerto falado
Budda Power Blues        AESM         
14 a 31              
Exposição: Põe-te 
à Tabela                          AESM         
16                    
Dia da 
Alimentação                   AESM

19                    
Caminhada 
Entre Braga e
o Cávado                        AESM

28 a 15 
Concurso: Recolha 
é solução                             EBP
                  
                                           

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)

Newsletter n.º 40|outubro 2019

ne
w
s

DIA EUROPEU DO DESPORTO ESCOLAR APELA À MOBILIDADE ATIVA E SUSTENTÁVEL
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PROJETO ERASMUS+ KA2 - SOCIABLE ROBOTS

O Agrupamento de Escolas Sá de Miranda  obteve a aprovação e !nanciamento da 

sua candidatura Erasmus+, participando assim no projeto com o nome Sociable 

Robots. Pretende-se a aquisição de competências digitais e linguísticas para uma 

vida futura, enquanto se participa em atividades educativas formais e não formais 

organizadas em cooperação com os parceiros da Polónia (coordenador), Letónia, 

Roménia e Espanha.

O projeto visa os alunos com idades compreendidas entre os 12 e 15 anos de idade, 

professores, encarregados de educação assim como a comunidade local. 

Estão previstas 5 atividades de intercâmbio com professores e alunos entre 2019 e 

2021.  A primeira mobilidade será a Bucareste, Roménia em novembro de 2019.

São objetivos deste projeto: a criação de contextos práticos para o 

desenvolvimento de competências digitais e linguísticas, a consciência das 

ameaças online aquando da utilização da internet, o desenvolvimento das 

competências pessoais e educacionais na elaboração de apresentações 

multimédia, !lmes, programação e robôs, comunicação virtual através de 

sessões Etwinning, a promoção da interculturalidade entre outros.

A coordenadora será a professora Alexandra Guia.
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AESM A MARCAR PRESENÇA FORA DE PORTAS 

ERASMUS+ “UNA EUROPA, MUCHAS HISTORIAS”

No âmbito da IV mobilidade internacional do projeto Erasmus+ “Una Europa, 

muchas historias”, os professores de Espanhol da Escola Sá de Miranda, Joaquim 

Almeida, Raquel Duarte e Teresina Preto, estiveram presentes em Skövde, Suécia, na 

escola Gymnasium Skövde Västerhöjd. O encontro contou também com a presença, 

para além dos an!triões suecos, de professores parceiros do projeto de França, 

Polónia e Alemanha. Um projeto com a duração de dois anos (2018-2020) que visa 

promover o ensino e aprendizagem de espanhol, dar a conhecer o património        

(i)material de todos os países envolvidos e a herança cultural europeia.                      

Este encontro internacional decorreu durante os dias 2, 3 e 4 de setembro e teve 

como objetivos principais a re#exão sobre os trabalhos realizados pelos alunos de 

espanhol e respetivos professores até ao momento, a organização do próximo 

encontro internacional que será em França, assistir a aulas e contactar com um 

sistema educativo diferente.



EXPOSIÇÃO RECRIARTE PATENTE DURANTE O VERÃO NO NOVA ARCADA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE MIRANDA  
EXPÕE TRABALHOS DE ALUNOS NO CENTRO 
COMERCIAL NOVA ARCADA

Durante o mês de julho esteve patente no centro comercial 

Nova Arcada a Exposição Recriarte. Esta exposição contou 

com uma mostra de trabalhos de artes plásticas 

desenvolvidos pelos alunos/crianças do agrupamento 

durante o ano letivo 2018-2019. Na abertura oficial da 

exposição estiveram presentes os representantes do 

agrupamento, do município, do centro comercial e da CEA - 

cooperativa de ensino artístico, parceira do agrupamento. 

Os trabalhos expostos basearam-se na recriação de obras de 

arte em suportes de grandes dimensões. Esta exposição 

contou também com os trabalhos de ates plásticas 

desenvolvidos nas AEC.

BATISMO NO 1.º DIA DE AULAS

Na escola Bracara Augusta as aulas iniciaram no dia 13 de 
setembro com o habitual batismo dos alunos que entraram 
pela primeira vez no jardim de infância e na escola.  Foram 
efetuadas as apresentações e as advertências foram 
transmitidas através da leitura de uma carta do 16.º presidente 
dos EUA, Abraham Lincoln.
No !nal deu-se a conhecer o espaço às crianças novas, tendo a 
atividade terminado com um lanche.
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Os adotantes do Projeto Rios, os alunos 

da turma D do 8.º ano, realizaram mais 

uma ação de limpeza no seu respetivo 

troço de linha de água, enquadrada na 

Semana Global pelo Clima, que teve 

lugar de 20 a 27 de setembro. Este 

repto foi lançado nesta data porque o 

nível das águas era previsivelmente o 

mais baixo de todo o ano (facilitando a 

sua limpeza) e, também, porque um 

dos problemas, no concelho de Braga, 

associado às Alterações Climáticas, é a 

ocorrência de inundações, podendo, 

deste modo minimizar o seu impacto. 

Assim, no dia 27 de setembro, as aulas 

de Ciências Naturais e Físico-Química 

decorreram junto ao ribeiro do 

Pinheirinho, aproveitando para realizar 

a monitorização da qualidade das suas 

águas (monitorização do Outono), 

avaliar o estado da vegetação ripícola e 

identi!car espécies de fauna e #ora no 

ribeiro. Foram aulas diferentes, em que 

alguns alunos se aventuraram.

No dia 23 de setembro, alunos da 

escola Básica de Palmeira concluíram a 

“Rota da Cidadania”, um projeto da 

ABAE (Associação Bandeira Azul da 

Europa) no Âmbito das Eco-Escolas, 

que conta com a colaboração do 

Município de Braga. Esta iniciativa 

consiste num passar de testemunho de 

Eco-Escola em Eco-Escola, num trajeto 

que o Município de!ne, feito a pé, de 

bicicleta ou de outro modo de 

transporte sustentável. Pretende-se 

ainda, neste projeto, que os alunos 

re#itam sobre as possíveis melhorias 

de caráter ambiental a implementar na 

sua escola, transcrevendo as suas 

sugestões para um pergaminho que é 

depois entregue ao Presidente da 

Câmara, na Praça Municipal.            

Nesta rota da Cidadania participaram 

12 Eco-Escolas de Braga, num percurso 

de cerca de 45 Km realizado a pé ou de 

bicicleta.

AULA DE CAMPO NO 

RIBEIRO DO 

PINHEIRINHO

ROTA DA CIDADANIA 

DAS ECO - ESCOLAS

SARAU ENCONTROS COM O BARROCO

Os alunos de 5.º e 6.º ano da Escola Básica de Palmeira assistiram 
a um sarau barroco, apresentado pelos alunos  do Conservatório 
Calouste Gulbenkian, no auditório Adelina Caravana. Esta 
iniciativa, promovida pelo município no âmbito da programação 
Braga Barroca, é uma das muitas atividades que se enquadram 
no Projeto Cultural de Escola - Plano Nacional das Artes no qual o 
AESM é um dos agrupamentos piloto. O objetivo destas 
iniciativas é promover o contacto dos alunos com as artes e a 
cultura.
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