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ESCOLAS
| Teresa Marques Costa | 

Mais de duas centenas de alunos

subiram, anteontem à noite, ao

palco do grande auditório do

Parque de Exposições de Braga

para receberem diplomas e me-

dalhas mostrando o mérito e a

excelência do Agrupamento de

Escolas de Maximinos que dis-

tinguiu também alguns estudan-

tes pelo seu valor e outros pelo

esforço que fizeram para melho-

rar depois de, no ano lectivo an-

terior, terem ficados retidos.

Para o director do Agrupamen-

to, António Pereira, o mérito e a

excelência destes 230 alunos es-

pelham “um trabalho de enorme

valor dos professores”, mas tam-

bém “o empenho dos alunos e

das respectivas famílias”.

António Pereira fez questão de

realçar que o papel educativo

que as escolas desenvolvem é

fruto de trabalho colaborativo e,

além da comunidade educativa

restrita de alunos, professores,

funcionários e pais, deve envol-

ver outros parceiros.

Neste contexto, o director do

Agrupamento de Maximinos

destacou o papel de “parceiros

externos que são essenciais”, no-

meadamente no combate ao in-

sucesso e abandono escolares, e

na criação de alternativas de en-

sino.

Atravé dos parceiros que possi-

bilitam o ensino articulado da

dança e da música - este último

fruto de um protocolo assinado

recentemente com o Conserva-

tório de Música Calouste Gul-

benkian de Braga -  agradeceu a

todos os que colaboram com o

Agrupamento, inclusive na com-

ponente de apoio à família, abar-

cando as Juntas de Freguesias,

em particular a da União de Ma-

ximinos, Sé e Cividade cujo

apoio financeiro permitiu ofere-

cer uma lembrança aos alunos.

António Pereira assume a

“educação como um projectos

que a todos deve envolver e co-

responsabilizar”.

O número de alunos distingui-

dos pelo Agrupamento rondou o

mesmo do ano lectivo anterior. 

Os ‘talentos da casa’ animaram

a cerimónia.

Parcerias dão ainda mais
mérito ao Agrupamento
MAIS DE DUAS CENTENAS de alunos do Agrupamento de Escolas de
Maximinos foram premiados pelo mérito, pela excelência ou pelo seu valor,
numa cerimónia que encerrou, da melhor maneira, mais um ano lectivo.
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Agrupamento premiou os alunos de vários ciclos que se notabilizaram ao longo do ano, seja no mérito, excelência e valor,  seja na melhoria significativa que obtiveram
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Talentos da casa animaram toda a cerimónia

Publicidade

ROSA SANTOS

Director do Agrupamento e o presidente da Junta de Maximinos, Sé e Cividade

+ mais

Os resultados dos
exames nacionais
atestam que o
Agrupamento de Escolas
de Maximinos melhorou
em todos os ciclos de
ensino.
O director do
Agrupamento, António
Pereira, congratula-se
com os resultados acima
da média nacional que
permitem dar
cumprimento ao plano
de melhoria
contratualizado com a
administração educativa
em que as apostas
passam também por
reduzir o abandono, o
absentismo e melhorar
as questões disciplinares
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