Agrupamento de Maximinos celebrou Natal
FOI NUM AUTÊNTICO clima de partilha de talentos que o Agrupamento de Escolas de Maximinos realizou, anteontem à noite, no
Parque de Exposições de Braga, mais uma festa tradicional de Natal, marcada por momentos de teatro, poesia, dança e música.
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Um momento de dança aplaudido pelo público que lotou o auditório do PEB
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Teatro, poesia, dança e música,
instrumental ou acompanhada
de vozes foram as várias actividades que deram cor e alegria à
Festa de Natal do Agrupamento
de Escolas de Maximinos que
teve lugar anteontem à noite, no
grande auditório do Parque de
Exposições de Braga (PEB).
Pelo palco passaram alunos
dos diferentes niveís de ensino
do Agrupamento de Escolas de
Maximinos, unidos num verdadeiro espírito de alegria e amizade. Foi uma festa que ficou marcada pela animação e onde os
grandes protagonistas da noite
foram os alunos, que tiveram as
respectivas famílias entre a assistência.
A iniciativa contou, como é habitual, com o envolvimento de
toda a comunidade educativa.
Docentes, alunos, assistentes
operacionais, pais e encarregados de educação de todas as escolas do agrupamento uniram
esforços no sentido de realizar a
já tradicional Festa de Natal.

A sala, acolhedora e
brilhantemente decorada,
encheu-se rapidamente
com um público
diversificado que espelhava
bem as diferentes faixas
etárias dos alunos que
constituem o Agrupamento.
Para além do público
jovem, a Festa contou,
ainda, com a presença de
um número considerável de
pais e encarregados de
educação, professores,
assistentes operacionais e
administrativos, bem como
representantes das
diferentes estruturas e
órgãos de gestão da
comunidade educativa do
AEMaximinos.
Para António Pereira, director
do Agrupamento de Escolas de
Maximinos, “objectivo é promover o convívio saudável entre os
alunos das diferentes faixas etá-

rias, num clima de partilha de talentos”.
Alunos e professores de todas
as escolas do agrupamento preparam actividades de grande
qualidade, proporcionando aos
presentes momentos memoráveis.
O AEMaximinos pretende com
esta festa tradicional de Natal
proporcionar a todos momentos
inesquecíveis, aquecidos pelo
calor humano, iluminados pelo
brilho da alegria e plenos de paz
e harmonia, tal como deve ser
vivido o Natal.
Num ambiente de alegria e
cumplicidade, toda a comunidade educativa deste agrupamento
deu o seu melhor para abrilhantar a festa e impressionar o público assistente com as suas performances artísticas que serviram para mostrar que a escola
também é feita de muito talento.
“Foi, sem dúvida, um momento de partilha, cumplicidade e
união que enfatizou a unidade
dentro da pluralidade”, considerou a organização deste grande
evento.
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Correio do Minho foi evocado pelos alunos
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António Pereira, director, aproveitou para desejar boas festas à comunidade educativa

