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António Pereira foi reconduzido

no cargo de director do Agrupa-

mento de Escolas de Maximi-

nos. A recondução, do primeiro

para o segunda mandato, foi to-

mada anteontem pelo Conselho

Geral deste agrupamento.

“Entendo a decisão do Conse-

lho Geral como um acto de con-

fiança, mas assumindo um senti-

do de responsabilidade muito

grande”, afirmou António Perei-

ra ao ‘Correio do Minho’.

Para o novo mandato, que terá

a duração de quatro anos, Antó-

nio Pereira já tem definidas al-

gumas das linhas estratégicas da

sua actividade.

Uma das suas “batalhas” será a

sensibilização das entidades

competentes para a necessidade

de realização de obras de requa-

lificação em estabelecimentos

escolares do agrupamento, con-

cretamente na Escola Secundá-

ria de Maximinos e na EB 2,3

Frei Caetano Brandão. 

A nível de primeiro ciclo e pré-

escolas, apenas a EB1 da Gandra

necessita de obras, “mas esta vai

ser em breve objecto de inter-

venção”, referiu o director.

Com todas as outras escolas se-

cundárias do concelho requalifi-

cadas, Maximinos luta com ar-

mas desiguais pela captação e

fixação de alunos. “Não será ab-

solutamente determinante, mas é

importante que os nossos alunos

tenham boas condições para es-

tudar também em termos de in-

fra-estruturas e equipamentos”,

realçou o director, que promete

continuar a sensibilizar “quem

de direito” sobre esta necessida-

de.

A par da fixação dos alunos,

António Pereira define também

como objectivo a melhoria geral

dos resultados escolares e a ma-

nutenção da oferta educativa,

nomeadamente ao nível do ensi-

no articulado da dança e da mú-

sica. 

Da mesma forma, realça a im-

portância de continuar a aposta

em respostas educativas para os

alunos cegos ou com baixa vi-

são, uma vez que este é um agru-

pamento de referência para esses

estudantes.

Conselho Geral reconduz director
do Agrupamento de Maximinos
CONSELHO GERAL optou por reconduzir António Pereira na direcção do Agrupamento de Escolas de
Maximinos, pelo que o actual director se mantém em funções por mais quatro anos.
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António Pereira foi
reconduzido na direcção 
do Agrupamento de Escolas
de Maximinos, preparando-
-se assim para cumprir o
segundo mandato à frente
daquele que foi o primeiro
mega-agrupamento 
de escolas do concelho 
de Braga.


