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Festa de Natal do Agrupamento de
Maximinos envolveu mais de 250 alunos
PEB foi o palco escolhido para receber a comunidade educativa que viveu, esta quinta-feira, uma autêntica noite de festa. Além
dos alunos, também os pais foram os protagonistas desta festa que terminou com um ‘abraço humano’ ao agrupamento.
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Pais, encarregados de educação,
professores, auxiliares e alunos
do Agrupamento de Escolas de
Maximinos encheram por completo o auditório do Parque de
Exposições de Braga na noite
desta quinta-feira. Foi num verdadeiro ambiente festivo e harmonioso que a comunidade educativa deste agrupamento promoveu a sua Festa de Natal,
abrilhantada pela ‘prata da casa’.
A assistir a esta festa estiveram
mais de 250 estudantes do 1.º,
2.º e 3.º ciclos do agrupamento e
mais de três centenas de pais.
As Associações de Pais dos diferentes estabelecimentos de ensino também marcaram presença
nesta festa natalícia.
As estrelas de Natal desta festa
foram os próprios alunos que
presentearam a vasta plateia
com várias actuações musicais,
declamações de poemas, dramatizações e dança.
Coube aos alunos do 9.º 6 abriram o espectáculo com os seus
toques de concertinas. Depois,
foi a vez da Orquestra de Cordas, pelos alunos do Ensino Articulado da Música dos 5.º e 6.º
anos, subirem ao palco para
apresentar o trabalho que tem sido desenvolvido neste âmbito.
“E agora José?’ o poema de
Carlos Drummond de Andrade
apresentado pelos alunos do
7.º1.
‘Rudolph, The Red Mosed
Reindeer’ foi o tema da representação musical que os alunos
do 3.º e 4.º anos trouxeram ao
palco da festa.
O primeiro momento de poesia
da noite, alusiva ao espírito natalício, foi apresentado pelos alunos do 6.º 2. Seguiu-se um momento musical protagonizado
pelos alunos do 7.º1 e 7.º 2 que,
em francês, cantaram ‘À tous
joyeux Noel’ .
‘Interferência de Ondas’, de
Pedrosa Ferreira, foi o tema da
leitura dramatizada escolhida
pelos alunos do 8.º1 para esta fe-
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Um dos momentos musicais da noite com a Orquestra de Cordas, pelos alunos do Ensino Articulado da Música
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Dança apresentada pelos alunos do Ensino Articulado da Dança

Os alunos foram os grandes protagonistas desta festa

ta.
A dança regressou ao palco
com os alunos do Ensino Articulado da Dança.
Os alunos do secundário -10.º
2 - apresentaram também música e poesia.
Um dos momentos altos da
noite foi protagonizado pelos

um abraço ao próprio agrupamento.
Margarida Vilaça, uma das docentes envolvidas na organização do evento referiu que “o resultado compensou todos o
trabalho investido”, destacando
o papel que os alunos do ensino
secundário tiveram também na

membros das Associações de
Pais da EB 2,3 Frei Caetano
Brandão; EB1/JI de Estrada e
Centro Escolar de Gondizalves
que apresentaram a coreografia
de ‘Merry Christmas’.
A festa terminou com todos os
presentes a formarem um cordão humano que simbolizou

organização desta festa.
“Foram incansáveis na organização e na recepção das pessoas”, prossegue a docente que
endereçou também um agradecimento especial aos pais que protagonizaram um número para os
filhos e que “exigiu deles um
grande esforço”.

