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Alunos de Maximinos apresentaram um conto musical, ‘Pedro e o lobo’

Mais um momento da actuação dos alunos do Agrupamento de Maximinos

Alunos de Maximinos
destacam-se na dança
ESTUDOS COREOGRÁFICOS foi o espectáculo em que participaram os
alunos do Ensino Articulado da Dança do Agrupamento de Maximinos.
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Foi espectáculo fantástico aquele com que os alunos do Ginasiano — Escola de Dança (entre
os quais os que frequentam o ensino articulado da Dança no
Agrupamento de Escolas Maximinos) brindaram o público que
anteontem à noite encheu o Auditório Vita.
‘Estudos Coreográficos 2015’

foi o título deste espectáculo que
mostrou aquilo que os 45 alunos
que frequentam o 1.º, 2.º e 3.º
graus de Dança vem desenvolvendo no Agrupamento de Escolas de Maximinos. São alunos
que frequentam, respectivamente, o 5.º, 6.º e 7.º anos.
“Foi um espectáculo realmente
fantástico, com muita qualidade”, referiu a professora Teresa
Paula ao Correio do Minho, explicando que neste espectáculo
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actuaram todos os alunos do Ginasiano, portanto crianças e adolescentes de todas as idades.
“Os nossos alunos actuaram na
primeira parte do espectáculo,
que foi a mais longa. interpretaram um conto musical, ‘Pedro e
o lobo’ e correu muito bem. Nas
outras partes actuaram outros
alunos do Ginasiano”, referiu a
professora.Teresa Paula realça
que os alunos do Ensino Articulado da Dança são muito aplica-

dos e isso notou-se por exemplo
nos ensaios para este espectáculos: “Estes alunos abdicaram das
férias da Páscoa para ensaiar,
pois vieram todos os dias à escola para preprarar o espectáculo”.
António Pereira, director do
Agrupamento de Escolas de Maximinos, considera que a aposta
no Ensino Articulado da Dança
está ganha e prova disso é a qualidade do espectáculo que os
alunos protagonizaram.
A aposta é para manter e estão
actualmente abertas as inscrições para as audições de admissão ao 1.º grau (5.º ano) e também inscrições para o primeiro
ciclo, sendo que neste caso para
a dança como actividade extracurricular (135 minutos semanais).
As inscrições podem ser feitas
da escola sede do Agrupamento
de Maximinos, mas também na
sua página da internet.

+ inscrições
O Agrupamento de Escolas
de Maximinos é a única
instituição de ensino
pública que, a Norte do
Porto, tem Ensino
Articulado da Dança.
neste momento estão a
decorrer as audições para
admissão de alunos ao 1.º
grau (5.º ano). para fazer
as audições não é
necessária qualquer
formação prévia na área
da dança e qualquer aluno
que termine agora o 4.º
ano se pode inscrever.

