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AGRUPAMENTO DE MAXIMINOS
| Patrícia Sousa | 

Pela primeira vez, o Agrupa-
mento de Escolas de Maximinos
é ‘Escola Embaixadora do Parla-
mento Europeu’. “O desafio foi
lançado e vamos agarrar esta
oportunidade numa altura que as
questões relacionadas com a Eu-
ropa estão na ordem do dia”, jus-
tificou o director do Agrupa-
mento de Escolas de Maximi-
nos, António Pereira, realçando
a importância deste projecto que
vai proporcionar inúmeras acti-
vidades ao longo de três anos.

O projecto no agrupamento é
da responsabilidade do docente
Leonardo Cunha da Silva, que já
se deslocou a Lisboa, às instala-
ções do Gabinete de Informação
do Parlamento Europeu, para
uma formação inicial do projec-
to. “O nosso agrupamento faz
parte de um grupo pioneiro de
16 escolas, a nível nacional, a
participar neste projecto enri-
quecedor para o presente e o fu-
turo da União Europeia com
destaque no panorama escolar
nacional”, informou ainda o di-
rector do agrupamento.

A geração mais nova, alertou
aquele responsável, “não viveu a
fase da adesão de Portugal à
União Europeia nem à moeda
única, por isso, são temas que
tem menos contacto”. Por isso,
“faz todo o sentido, reflectir, dis-

cutir e aprofundar os temas”, nu-
ma altura que coincide com a
saída de um membro da União
Europeia.

O projecto ‘Escola Embaixa-
dora do Parlamento Europeu’
vai decorrer no triénio 2016-
-2019 e o objectivo é envolver a
escola, os alunos, mas também a
comunidade. E o Agrupamento
de Escolas de Maximinos já tem
algumas iniciativas agendadas. 

No Dia Mundial da Árvore,
que se comemora no próximo

dia 21, a Escola Secundária de
Maximinos vai, em colaboração
com os Órfãos de S. Caetano,
plantar 28 árvores, que corres-
ponde ao número de membros
da União Europeia. “As árvores
vão ser cedidas pelo Município
de Braga e plantadas num terre-
no contíguo à escola”, adiantou
o director, destacando o “simbo-
lismo” desta acção. “As árvores
simbolizam a oxigenação e a re-
novação da própria União Euro-
peia”, explicou.

Entretanto, adiantou o director,
para o dia 24 de Abril, de modo
a coincidir com o Dia Cultural
do Agrupamento de Escolas de
Maximinos, está já agendada a
realização de um paddy paper,
aberto à participação de todos os
alunos do ensino secundário e
integrado no Plano Anual de Ac-
tividades do Agrupamento e vol-
tado para a comunidade. “Pre-
tende-se com esta iniciativa que
os alunos, futuros cidadãos elei-
tores, aprofundem o seu conhe-

cimento sobre a União Euro-
peia”, defendeu António Pereira,
anunciando que ao longo daque-
le dia haverá, ainda, um conjun-
to de actividades multidiscipli-
nares com o objectivo de envol-
ver toda a comuniade escolar.
De destacar aqui, a conferência
com um deputado europeu.

Ao longo destes três anos, o
agrupamento “vai assumir a
missão” de divulgar a União Eu-
ropeia, levando a informação
também para fora de portas.
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do Parlamento Europeu’
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O projecto é dirigido aos
alunos do ensino secun-
dário regular e profis-
sional, insere-se no âm-
bito do programa trans-
nacional, no qual parti-
cipam todos os Gabine-
tes de Informação 
do Parlamento Europeu 
de todos os Estados-
-membros.

Promover a consciencia-
lização para a Europa/
União Europeia e para a
democracia parlamentar
europeia entre os jovens
e proporcionar-lhes um
conhecimento activo
sobre a União Europeia
em geral e o Parlamento
Europeu em particular,
de modo a que os jovens
compreendam a impor-
tância do voto nas
eleições europeias de
2019 são os objectivos
deste projecto.
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