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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
SÁ DE MIRANDA PARTICIPOU 
NO DIA DAS BANDEIRAS 
VERDES, EM GUIMARÃES

Tendo sido galardoadas com as 

Bandeiras Verdes no ano letivo 

2018/19, as Escolas Básica de Palmeira 

e Secundária Sá de Miranda foram 

convidadas a participar no dia das 

Bandeiras Verdes, que se realizou no 

dia 18 de outubro, em Guimarães. 

Tratou-se de um verdadeiro dia de 

festa, com a apresentação de um 

programa muito diversi!cado, com 

uma panóplia de atividades, das quais 

se destacaram os ateliers, os stands, as 

experiências, os jogos e as animações. 

Foram ainda realizadas apresentações 

de algumas escolas, tais como, o 

Des!le de Moda da Escola Pro!ssional 

Cenatex e FlashMob GimaGym do 

Clube de Ginástica de Guimarães.

Este convívio culminou com os 

“Azeitonas” que brindaram todos os 

presentes no Pavilhão Multiusos com 

um excelente momento musical.

Este encontro foi muito enriquecedor, 

pois não só permitiu novas 

aprendizagens, como proporcionou a 

troca de experiências e, tendo em 

conta ao número elevadíssimo de 

escolas participantes de norte a sul de 

Portugal, passando pela ilha da 

Madeira, mostrou o empenho e o 

compromisso de professores, alunos e 

outros agentes envolvidos no 

programa Eco-Escolas.

Em Novembro Acontece

11                    
Comemoração do Dia
de S. Martinho     1.º CEB e EPE                   
15              

Dia da Escola                AESM         
             
Entrega de Prémios de 
Mérito e de 
Excelência                        AESM         
16 a 24  
Semana Europeia da 
Prevenção de Resíduos      EBP

19 a 25                  
Semana da Ciência e 
da Tecnologia                 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 (PRÉ-ESCOLAR)
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AESM MARCA PRESENÇA EM GUIMARÃES NO DIA DA BANDEIRA VERDE
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EXPOSIÇÃO “PÕE-TE À TABELA”

A escola Sá de Miranda inaugurou, no dia 14 de outubro, a exposição “Põe-te à 

Tabela – Os 150 anos da Tabela Periódica dos Elementos”.

Durante a exposição, o Professor João Paulo André realizou a palestra – “Uma 

viagem operática à Tabela Periódica” – que contou com a presença de duas turmas 

de 10.º ano de Ciências e uma turma de 12.º ano de Humanidades, da ESM, 

acompanhadas dos respetivos docentes.

A registar, também, a presença dos Representantes da Associação de Pais e do ATL 

de Palmeira, de alguns Encarregados de Educação, e de antigos colegas professores.

Esta exposição estará patente no Museu e no Auditório, até !nal do primeiro 

período, estando aberta ao público em geral. As visitas podem ser marcadas quer 

por telefone, quer pelo email geral do AESM.

HORTAS VERTICAIS, 
HORIZONTAIS E 
INCLUSIVAS
No âmbito das atividades 

relacionadas com o Ambiente e 
Sustentabilidade, realizou-se 
uma sessão ambiental 

subordinada ao tema “Hortas 
verticais, horizontais e 
inclusivas”,  na Escola Sá de 

Miranda, no dia 16 de outubro, 
presidida pela técnica da 
Câmara Municipal de Braga,    

Drª Ana Fernandes.  
Participaram as turmas 2P4 e 
2P5 em articulação com a 
docente Ana Bastos.

DIA DA ALIMENTAÇÃO NA EB BRACARA AUGUSTA

A EB da Bracara Augusta comemorou o Dia da alimentação com atividades diversas, 

explorando a importância de praticar uma alimentação saudável. A escola preparou 

um lanche saudável incluindo um iogurte com pedaços de fruta para todos os 

alunos. Na disciplina de Inglês, as turmas dos 3.º e 4.º anos, ouviram a história 

“Pete’s Big Lunch”, sobre a importância de partilhar! …Quando o Pete notou que fez 

uma sanduíche demasiado grande para conseguir comer, chamou todos os amigos 

para repartir! De seguida, os alunos exploraram a história, nomeando e colando por 

ordem os alimentos e os seus nomes em Inglês.

EUROPEAN 
LANGUAGE DAY 2019
A escola de Eira Velha comemorou o 

Dia Europeu das Línguas na 
disciplina de Inglês.                              
Os alunos do 3.º ano de 

escolaridade aprenderam algumas 
palavras em várias línguas 
europeias e participaram num jogo 

onde tiveram de adivinhar a língua 
e o país aos quais as palavras 
pertenciam.                                      

Cumpriu-se o objetivo de 
sensibilizar para a diversidade 
linguística e cultural, enquanto 
aprendiam, brincando.



MÚSICO FERNANDO DANIEL NA APRESENTAÇÃO DE LIVRO NA ESM

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE MIRANDA  
RECEBE MÚSICO FERNANDO DANIEL NA 
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “JOVENS PELA 
PRESERVAÇÃO DA ÁGUA”
Na tarde do dia 1 de outubro foi apresentado, no   teatro da 

Escola Sá de Miranda, o livro - “Jovens pela preservação da 

Água”, com os testemunhos e re"exões de estudantes de 

Braga sobre Desenvolvimento Sustentável, Ambiente e 

Recursos Hídricos.

Este livro nasce no âmbito do projeto Água, desenhado em 

parceria pela empresa Betweien, Lda e pela Câmara Municipal 

de Braga, tendo em vista o Ano Nacional da Colaboração. 

Foi desenvolvido ao longo de vinte workshops destinados a 

alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, 

que tiveram a oportunidade de estar presentes neste evento, 

com os seus professores.

A apresentação contou também com a presença de um dos 

coordenadores do projeto, Dra Vanessa Sotano, e do 

vereador do pelouro do Ambiente do Município de Braga, 

Eng.º Altino Bessa. 

A animação do evento esteve a cargo do músico Fernando 

Daniel, que para além de ter encantado o público com 

algumas das suas canções, falou um pouco sobre a sua 

experiência com as redes sociais, principal ferramenta 

utilizada no projeto para a campanha de informação e 

mobilização.

O entusiasmo foi contagiante, e toda a plateia acompanhou 

o cantor nos seus vários temas!

CAMPANHA “ONDA ROSA” NO AESM

No âmbito da “Onda Rosa”, ao longo do dia 24 de outubro, a área disciplinar 
de Educação Física do AESM promoveu múltiplas atividades desportivas 
promotoras de saúde e bem-estar da comunidade educativa. Esta iniciativa 
pretendeu promover comportamentos saudáveis, criar hábitos de prática 
de atividade física e sensibilizar a comunidade para a importância do ser 
ativo na prevenção do cancro da mama. Foi um dia recheado de múltiplas 
atividades desportivas, que alertou, consciencializou, sensibilizou e 
incentivou a comunidade escolar para a prevenção desta doença.
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No dia 16 de outubro, na escola da 

Bracara Augusta realizou-se a 

atividade AVÓS Na Escola. Netos 

apresentaram os seus poemas e as 

suas canções. Sorriam, davam 

gritinhos, acenavam aos avós e a 

alegria que deixavam no ar 

contagiava-os.

Seguiu-se o momento mais esperado: 

o avô José pegou na sua viola e cantou 

para os muitos netos e avós que 

enchiam a escola.

A avó do Rodrigo agraciou-nos com 

belas palavras, e agradeceu a toda a 

equipa da escola professores/

educadoras e assistentes operacionais 

pelos instantes de alegria que 

proporcionaram a avós e netos.

Após um lanche partilhado com 

alimentos saudáveis, os avós dirigiram-

se para as salas de aula onde 

partilharam saberes com o tema: a 

sustentabilidade do ambiente.

A manhã terminou com a oferta de 

uma compota de maçã e uma "or para 

todos os avós.

O dia 15 de outubro de alguns alunos 

de 7.º ano da Escola Básica de Palmeira 

foi diferente do habitual, pois em vez 

das suas aulas, assistiram a uma sessão 

de Educação Ambiental, proferida pela 

Engª Ana Cristina Costa, do Pelouro do 

Ambiente da Câmara Municipal de 

Braga. Depois de incitar os alunos com 

a apresentação de uma sequência de 

mensagens alusivas à sustentabilidade 

no nosso Planeta, a oradora foi 

apresentando vários dados sobre 

consumo, reforçando o papel abusivo 

da publicidade e dando algumas dicas 

sobre a “Redução do Consumo”, 

subtema a ser desenvolvido ao longo 

deste ano letivo no âmbito de 

Cidadania e Desenvolvimento.

Interpelados a elaborar mensagens 

sobre o tema, com o intuito de as 

apresentar à comunidade escolar, 

surgiram palavras tais como… “O meio 

ambiente não é uma fonte inesgotável 

de recursos” e “Devemos deixar o 

mundo melhor do que o 

encontramos”.

AVÓS NA ESCOLA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

EB DE POUSADA VISITA CERCI BRAGA

No âmbito do Dia Municipal da Igualdade, que decorreu no dia 
24 de outubro, a Escola Básica de Pousada visitou a instituição 
“CERCI Braga” numa iniciativa designada “De portas abertas”. 
Os objetivos eram conhecer a instituição e, sobretudo, 
sensibilizar os nossos alunos para as necessidades e 
potencialidades das pessoas com de"ciência. Foram realizadas 
diversas atividades com os jovens da CERCI no âmbito da 
expressão plástica, da culinária e dos jogos tradicionais.
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