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AEMaximinos
Disciplina de
português leva alunos
do 10.º ano ao teatro 
'Luís, o Homem e o Poeta' é o tí-
tulo da peça de teatro a que os
alunos do 10.º ano do Agrupa-
mento de Escolas de Maximinos
assistiram, esta semana, na Pó-
voa de Varzim.
A iniciativa de levar os alunos ao
teatro insere-se no programa
curricular da disciplina de Portu-
guês.
A peça foi levada ao palco pelo
grupo ETC.
No final, os alunos puderam tirar
uma fotografia com os actores do
grupo de teatro.

Amanhã na EPB
Dádiva de sangue
sensibiliza 
para a leucemia
A comunidade escolar e o público
em geral são desafiados a parti-
cipar na dádiva de sangue e re-
gisto de dadores de medula ós-
sea que decorre, amanhã, na
Escola Profissional de Braga
(EPB) por iniciativa da aluna Da-
niela Oliveira, finalista do curso
Técnico Auxiliar de Saúde.
A iniciativa insere-se no âmbito
da sua prova de aptidão profis-
sional com o tema 'Leucemia: a
doença branca’ e a dádiva irá de-
correr na mediateca da EPB, en-
tre as 9 e as 12.30 horas e entre
as 14 e as 16 horas.
“Muitas vezes uma pequena
oferta produz grandes efeitos"
lembra Daniela Oliveira citando
Lucius Annaeus Seneca.
No âmbito do mesmo curso, ou-
tra aluna finalista, Ana Cristina
Ferreira, organizou, na última
sexta-feira, uma palestra sob o
tema ‘Viver com a esclerose múl-
tipla’.
Um dos objectivos principais foi a
divulgação desta patologia, por
ainda hoje ser um “tabu” para a
maior parte da população.
A iniciativa serviu ainda para en-
tregar o dinheiro angariado com
a venda de porta-chaves à Asso-
ciação ‘Todos com a Esclerose
Múltipla’ (TEM).
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O concurso interturmas sobre a
Europa marcou o arranque do
projecto que colocou o Agrupa-
mento de Escolas (AE) de Maxi-
minos como 'Embaixador' do
Parlamento Europeu.

Na Escola Secundária de Ma-
ximinos, o projecto foi abraçado
pela turma 2 do 10.º ano do cur-
so científico humanístico de
Ciências e Tecnologias e pela
turma 3 do 10.º ano do curso
profissional de Gestão e Progra-
mação de Sistemas Informáti-
cos.

Os alunos aderiram com entu-
siasmo ao projecto que os torna
'embaixadores juniores', tal co-
mo foi possível constatar no
concurso interturmas sobre a
Europa que contou com a pre-
sença de Luísa Rodrigues, do
Secretariado e Comunicação do
Centro Europe Direct de Ponte
de Lima.

A próxima acção é já esta ter-
ça-feira, com os alunos a asso-
ciarem a 'Escola Embaixadora
do Parlamento Europeu' à inicia-
tiva 'Oxigenar Braga' promovida
pelo pelouro do Ambiente da
Câmara Municipal de Braga. 

Os alunos da turma 10.º 2 vão
oxigenar uma parcela de terreno
contíguo à Escola Secundária de
Maximinos, plantando 28 árvo-
res que correspondem ao núme-
ro de membros da União Euro-
peia com o “simbolismo” desta
ação a centrar-se na oxigenação
e na renovação da própria União
Europeia.  As árvores serão ofe-
recidas pelo pelouro do ambien-
te do Município de Braga e plan-
tadas num terreno do monte de
S. Gregório, por cedência do
Colégio Órfãos de S. Caetano.

Concurso sobre a Europa testa
turmas de ‘escola embaixadora’
DUAS TURMAS de 10.º ano da Escola Secundária de Maximinos abraçaram o projecto que nomeou o
Agrupamento como ‘Embaixador do Parlamento Europeu’. Concurso interturmas foi a primeira iniciativa.
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Os alunos participaram com entusiasmo no concurso sobre a Europa
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Projecto é dinamizado no Agrupamento de Escolas de Maximinos pelo professor Leonardo Silva


