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O Parque de Exposições de Bra-
ga voltou a servir de palco, na
passada sexta-feira, para o reco-
nhecimento público do valor,
mérito e excelência de 235 alu-
nos do Agrupamento de Escolas
de Maximinos, que se distingui-
ram pelos seus feitos e que fo-
ram aplaudidos por toda a comu-
nidade educativa.

A cerimónia de entrega de pré-
mios escolares é já “uma tradi-
ção”, tal como afirmou o direc-
tor do agrupamento, António
Pereira. “É um reconhecimento
que nós repetimos e mantemos
com muito orgulho, reconhecen-
do o trabalho dos nossos alunos
que se dedicam e que alcançam
bons resultados não só a nível

académico, mas também em ter-
mos daquilo que são as suas ati-
tudes no dia-a-dia, e por isso
mesmo, temos também Prémios
de Valor, precisamente para dis-
tinguir as acções meritórias no-
meadamente as acções de soli-
dariedade que os alunos têm
para com outros colegas, através
do projecto de Tutoria entre Pa-
res, em que colegas da mesma
turma ajudam outros que têm
mais dificuldades em determina-
das disciplinas”.

“A vontade que uns têm de
aprender e a vontade que outros
têm de ajudar já é por si muito
positivo”, afirmou o director do
Agrupamento de Escolas de Ma-
ximinos. 

“O reconhecimento público do
valor e mérito destes alunos,
sendo relativamente banal é

muito sentido. 
Quero deixar-lhes os parabéns

porque realmente quem se esfor-
ça, quem se dedica, quem se em-
penha, alcança sempre bons re-
sultados. Parabéns porque estes
alunos foram capazes de olhar
para a escola como algo que era
importante na vida deles e con-
seguiram obter bons resultados”,
destacou António Pereira, dei-
xando também uma palavra de
apreço aos pais pela colaboração
com a escola, aos professores
pelo seu empenho e aos auxilia-
res educativos pelo acompanha-
mento. 

Os parceiros do agrupamento
não foram esquecidos e o direc-
tor agradeceu à Câmara de Bra-
ga e juntas de freguesia, Calous-
te Gulbenkian e Escola de Dan-
ça Ginasiano por todo o apoio.

“É o reconhecimento dos nossos alunos
que se dedicam e têm bons resultados”
ANTÓNIO PEREIRA, director do Agrupamento de Escolas de Maximinos, deixou palavras de agradecimento a todos os parceiros 
e a toda a comundidade educativa e elogiou os alunos que se distinguiram este ano pelo seu mérito, excelência e valor.

FLÁVIO FREITAS

Os alunos de excelência do secundário do Agrupamento de Escolas de Maximinos foram os últimos a subir ao palco para ser distinguidos

“É um reconhecimento 
que nós repetimos e
mantemos com muito
orgulho, reconhecendo o
trabalho dos nossos alunos
que se dedicam e que
alcançam bons resultados
não só a nível académico,
mas também em termos 
do que são as suas atitudes
no dia-a-dia”.

António Pereira,
Director do agrupamento
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Venha conhecer o espaço esotérico da

VÓVÓ TAYNÁ
Você está a passar por problemas difíceis, sem explicação na sua vida?

Não desespere, venha fazer uma consulta com a VÓVÓ TAYNÁ
Com apenas uma consulta você terá o seu problema resolvido, 

por mais difícil que seja. Trabalhos, benzimentos, simpatias e amarração
para todos os fins, inclusive para o amor.

Consulta com Búzios, Cartas e Tarôt - apenas 5€
tlm. 910 799 415
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Os motivos de regojizo do Ag-

grupamento de Escolas de Maxi-

minos são mais do que muitos e

não se prendem apenas com os

bons resultados dos seus alunos.

Os projectos de solidariedade

que se desenvolvem no seio es-

colar, como é o caso do apoio

que é dado por uma equipa de

alunos às crianças que se encon-

tram internadas no Hospital, é

também razão de distinção deste

agrupamento, que este ano, no

âmbito da avaliação externa, ob-

teve nota ‘Muito Bom’ em todos

os parâmetros. 

Acções de voluntariado para

intervir nas escolas, o facto de

ser uma ‘escola inclusiva’, e de

ter uma forte grupo desportivo

envolvendo cerca de 300 alunos

do básico ao secundário, fazem

deste um agrupamento distinti-

vo, que se demarca também pelo

ensino articulado da música com

o Conservatório de Música Ca-

louste Gulbenkian e pelo ensino

articulado da dança pela Escola

de Dança Ginasiano.

Para breve está também a requ-

lificação da Escola Secundária

de Maximinos - uma obra há

muito ansiada pela comunidade

- e já anunciada pela Câmara

Municipal de Braga - sendo mai-

sum motivo de “alegria” para o

director do agrupamento, que

lembrou no entanto que as obras

na Escola Básica Frei Caetano

Brandão são necessárias.

Na homenagem aos melhores

alunos do Agrupamento de Es-

colas de Maximinos pelo seu

mérito, pela sua excelência e pe-

lo seu valor, estiveram também

presentes a vereadora da Educa-

ção, Lídia Dias, e o presidente

da Junta de Freguesia de Maxi-

minos, Sé e Cividade, que deixa-

ram palavras elogiosas.

“Hoje, aqui, reconhecem-se as-

competências dos alunos, mas

também o empenho de todo o

corpo docente deste agrupamen-

to e seus assistentes técnicos,

que fazem desta uma verdadeira

escola feliz”, frisou a vereadora,

lembrando que “o sonho” do

agrupamento está prestes a ser

realizado com a intervenção na

secundária, garantindo todo o

esforço do município para tal.

Projectos solidários e voluntariado são uma marca
SÃO VÁRIOS os projectos que distinguem o Agrupamento de Escolas de Maximinos dos demais, sendo a solidariedade e o
voluntariado uma das suas marcas. O anúncio das obras na Secundária pelo Município foi recebido com agrado pela comunidade
educativa, cujo trabalho foi elogiada pela vereadora da Educação na cerimónia de entrega de prémios de mérito aos seus alunos.

FLÁVIO FREITAS

O ensino articulado da música e da dança são marca distintiva do Agrupamento de Maximinos e alunos abrilhantaram cerimónia
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