
10 // Correio do Minho 31 de Maio 2012 14 de Dezembro 2012 Correio do Minho // 5

BRAGA AMANHÃAGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MAXIMINOS

Br

RANCHO DE FERREIROS INAUGURA
PRESÉPIO MOVIMENTADO
O Rancho Folclórico Santa Maria 

de Ferreiros realiza, amanhã, a Ceia 

de Natal na sede da instituição.

O encontro vai ser aproveitado para 

a abertura oficial do primeiro presépio

movimentado, que se encontra junto 

à Junta de Freguesia de Ferreiros e que

vai estar em funcionamento 24 horas

por dia.

ASSOCIAÇÃO DE ARENTIM: DÁDIVA
DE SANGUE E FESTA DE NATAL
A Associação Cultural, Desportiva 

e Recreativa de Arentim vai promover,

amanhã, uma dádiva de sangue 

para o Instituto Português de Sangue. 

A campanha, que se realiza no salão da

Junta de Freguesia de Arentim, acontece

entre as 9 e as 13 horas.

Com 33 anos de existência, a actual

direcção quer apostar mais na vertente

social, tendo já previstas 10 actividades.

Entretanto no domingo, a associação,

em parceria com a junta local, organiza a

festa de Natal para as crianças. O evento,

que começa às 15 horas no salão 

da junta de freguesia, vai contar com 

a participação das crianças e do grupo

cénico. O presidente da instituição, José

Alberto Costa, apela a todos para

levarem tampinhas para ajudar os dois

filhos de um casal de Ferreiros. 

> patrícia sousa

Animação, boa disposição e,

claro, muito talento marcaram

presença no palco do auditório

do Parque de Exposições de

Braga (PEB), que acolheu, an-

teontem à noite, a Festa de Natal

do Agrupamento de Escolas de

Maximinos. “Fizemos uma festa

muito bonita com a prata da casa

e, sobretudo, com o ensino arti-

culado da música e da dança”,

disse, orgulhoso, o director do

agrupamento, António Pereira. 

A Festa de Natal da EB 2/3

Frei Caetano Brandão e da Esco-

la Secundária de Maximinos

contou com um conjunto de ac-

tividades que fazem parte de um

programa de “relevância peda-

gógica, cultural e lúdica” e que

“apela à vivência do espírito da

quadra festiva”. António Pereira

foi mais longe ao referir a “im-

portância” da Festa de Natal

para toda a comunidade educati-

va. “Celebramos para além do

Natal, o final de uma época de

trabalho”, vincou.

Este ano, a Festa de Natal en-

volveu cerca de 180 alunos,

orientados pelos professores.

“Apesar da chuva, o auditório

esteve muito composto com os

alunos, pais e encarregados de

educação que não quiseram per-

der esta festa da nossa escola”,

contou aquele responsável, evi-

denciando a participação activa

de alunos, professores, funcio-

nários e pais.

Canções, danças e teatro mar-

caram a noite. “Os alunos do en-

sino articulado, sobretudo da

dança, mostraram muito rigor,

técnica e disciplina com apenas

três meses de trabalho”, realçou

o director, sublinhando ainda a

actuação com um número de

dança de alguns pais e funcio-

nários.

FLÁVIO FREITAS

Grupo de dança surpreendeu todos os presentes

Festa de Natal

com ‘prata 

da casa’
A Festa de Natal do Agrupamento de Escolas
de Maximinos realizou-se, anteontem 
à noite, no Parque de Exposições de Braga.

FLÁVIO FREITAS

Director do agrupamento agradeceu participação da comunidade escolar

Diplomas vão ser

entregues 

a 240 adultos 

O Agrupamento de Escolas 
de Maximinos realiza, amanhã,
a sessão solene de entrega 
de diplomas a cerca de 240
adultos que concluíram 
os processos educativos/
formativos. 
A festa começa às 10 horas 
na Biblioteca Lúcio Craveiro 
da Silva.
Os adultos que agora
terminaram a formação, são
adultos que, por motivos
diversos, abandonaram a escola
precocemente.
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