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Sá de miranda 
por terras de vila verde

A EB1 e JI de Aboim da Nóbrega, no dia 20 de Maio, reviveu as tradições quinhentistas. 
Os alunos visualizaram um powerpoint sobre a vida e obra de Francisco de Sá de Miranda, 
realizaram várias actividades relacionadas com o tema e fizeram um desenho criativo do 
poeta.

Professora Maria Odete Gonçalves Correia

Sá de miranda por terras de vila verde

A participação nas actividades concelhias, Sá de Miranda por Terras de Vila Verde, em torno da figura de Sá de Miranda foi 
uma actividade que contou com uma significativa participação de alunos e docentes de todos os níveis de educação e ensino 
do nosso Agrupamento. 
Ao longo da semana, em diversas escolas e jardins-de-infância, nomeadamente na EB1 e JI de Aboim da Nóbrega, no Centro 
Escolar e JI de Pico de Regalados, bem como na EB Monsenhor Elísio Araújo, realizaram-se dramatizações, declamações, ex-
posição de trabalhos e danças quinhentistas. 
Das actividades realizadas enumeram-se as danças quinhentistas protagonizadas pelas crianças do Jardim de Infância de Pico 
de Regalados e outras apresentadas pelos professores da EB Monsenhor Elísio Araújo. Ambas as intervenções foram apresen-
tadas à população escolar da sede do Agrupamento. Na EB Monsenhor Elísio Araújo, Sá de Miranda e sua esposa, D. Briolanja, 
apresentaram-se à generalidade das turmas, acompanhados por D. João II e pelo Infante D. Henrique, para declamarem po-
emas de Fernando Pessoa, nomeadamente O Bojador, que foi protagonizado por dois alunos do 6ºE. 
Na Sexta-feira à noite, um número significativo de docentes participou na Ceia quinhentista, no que foi uma excelente oportu-
nidade de convívio entre as escolas do concelho e demais comunidade educativa e outros agentes sociais, abrilhantando a ini-
ciativa a actuação do grupo de danças quinhentistas, que terminou a sua apresentação com a divulgação, junto dos comensais, 
de uns passos de dança de outros tempos. 
No Domingo à tarde, decorreu a Feira Quinhentista. Novamente, o nosso Agrupamento esteve muito bem representado com 
várias escolas e jardins-de-infância, tanto ao nível das tendas para venda de produtos variados (doçaria, produtos agrícolas, 
animais do campo, licores) ou para divulgação da cultura quinhentista (scriptorium conventual). Alunos e professores desta-
caram-se pela participação em grande número e, com particular destaque, pela caracterização das personagens que represen-
tavam, no desfile realizado. De realçar também as actividades realizadas em palco, com destaque para a terceira actuação do 
grupo de danças quinhentistas dos professores, bem como dos alunos do Centro Escolar com a dramatização da Lenda do D. 
Sapo. Participaram as escolas e JI’s de Sande, Gondiães, Coucieiro, Centro Escolar, Atães, Valbom S. Pedro, bem como alunos do 
8ºB da EB Monsenhor Elísio Araújo.

Professor Henrique Matos
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v Dádiva de Sangue

O grupo de Ciências Naturais desenvolveu, pelo quinto ano 
consecutivo, uma campanha de sensibilização, junto da co-
munidade educativa, para a importância da Dádiva Benévola 
de Sangue. A participação dos elementos da comunidade e-
ducativa revelou-se muito boa, registando-se um número de 
inscrições que ultrapassou as setenta pessoas.
Este resultado denota um interesse e preocupação cívica 
crescentes por parte dos pais e encarregados de educação, 
assistentes operacionais, pessoal administrativo e docentes, 
perante campanhas de solidariedade necessárias ao bem co-
mum.

Professora Ernestina Dias

Baile de Finalistas

Com muito glamour, alegria e boa disposição, realizou-se no 
dia nove, no Cina Bar, o já tradicional Jantar/Baile dos alunos 
finalistas do terceiro ciclo. Com a participação de mais de se-
tenta alunos das diversas turmas de nono ano, bem como dos 
alunos dos cursos de educação e formação, a animação estava 
garantida. Todos os alunos vestidos a rigor, elas com os seus 
lindos vestidos e sofisticados penteados, eles de fato e gravata 
ou num look mais descontraído, estavam um espanto. 
Quem não quis deixar de estar presente foram os professores, 
que também trajados a rigor acompanharam os seus alunos 
neste momento de festa e confraternização.
Enquanto o sol brilhava, todos aproveitaram para registar 
este momento e os flashes não pararam de disparar.
Mas estava na hora de iniciar o buffet... e que boas estavam 
todas aquelas iguarias.
Já a hora estava adiantada, quando entramos no salão deco-
rado a preceito e deu-se início ao jantar. Ao longo da noite, os 
alunos foram presenteados, com diversas apresentações de 
filmes alusivos ao seu percurso escolar, revelando a amizade, 
camaradagem e espírito de união entre todos os alunos das 
turmas. Mas o que todos queriam era abrir o baile e dançar, 
dançar, dançar…
Estão todos de parabéns e será sem dúvida uma noite que fi-
cará na memória de todos nós.

Felicidades!
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