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Braga

Agrupamento de Maximinos
exibe talento no Forum Braga
OS ALUNOS do Agrupamento de Escolas de Maximinos exibiram no palco
do Altice Forum Braga talentos, num espectáculo natalício de alto gabarito.
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Momentos de dança de grande beleza...
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...alunos mostram os seu dotes

Agrupamento de Maximinos viveu Festa de Natal em espectáculo de alto gabarito que mostrou a “qualidade” do seu ensino e formação

AGRUPAMENTO DE MAXIMINOS
| Marta Amaral Caldeira |

O talento, dinamismo e criatividade dos alunos do Agrupamento de Escolas de Maximinos subiram ao palco do Altice Forum
Braga, esta terça-feira à noite,
num espectáculo de Natal de alto gabarito, que reuniu e deslumbrou toda a comunidade educativa. Joaquim Gomes, director do
agrupamento, diz que esta Festa
de Natal é replexo do “bom funcionamento” da instituição e da
“dedicação” dos alunos, professores, assistentes e pais, que fazem deste “um agrupamento de
grande qualidade”.
Da dança clássica à dança contemporânea, da orquestra sinfónica às canções que convocam o
espírito natalício, da poesia à ginástica - o espectáculo de Natal
do Agrupamento de Escolas de
Maximinos, protagonizado por
alunos e professores da pré-escola ao 12.º ano, espelhou bem a
sua ‘alma’, exibindo ao público
muitas das actividades que trabalham dentro da escola, onde o
talento de cada um tem espaço e
lugar.

“Esta festa comprova o dinamismo, a criatividade e o talento
dos nossos jovens, dos alunos e
também dos encarregados de
educação. São momentos que
demonstram a dedicação de todos, quer dos alunos, quer dos
professores, quer também dos
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“O brilhantismo desta festa
só foi possível com o
envolvimento de toda a
comunidade educativa, mas
também pelo espaço onde
foi realizado - o Altice
Forum Braga - que a Câmara
de Braga nos disponibilizou
e que é um espaço
magnífico, que proporciona
todas as condições aos seus
utilizadores e o nosso
agrupamento agradece a
cedência deste espaço, em
prol dos alunos e de toda a
nossa comunidade
educativa”.
Joaquim Gomes,
Director do Agrupamento
de Escolas de Maximinos

auxiliares técnicos e operacionais, que tanto trabalharam neste
primeiro período”, sublinhou, na
festa natalícia, o director do
agrupamento - que fez questão
de agradecer publicamente a toda comunidade educativa o seu
“empenho” para que o Agrupamento de Escolas de Maximinos
se afirme pela sua excelência a
nível de ensino, artes e formação
para uma cidadania activa.
Cristina Gandra, professora
responsável pela organização do
evento agradeceu o apoio técnico da Braga Eventos e destacou
“o talento” dos alunos do agrupamento, frisando que para este
espectáculo natalício foram convidadas todas as escolas e ciclos
e associações de pais e muitos
participaram com actuações que
espalharam a alegria da quadra
que nesta altura se vive.
“Viveu-se um espírito de união
entre todas as escolas que fazem
parte do agrupamento”, sublinhou a professora, elogiando o
“espectáculo de grande qualidade”. “Sem dúvida que esta é a
melhor forma de promovermos
o nosso agrupamento pela qualidade de ensino e de formação”.
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Música, dança, poesia e muito talento no palco do Altice Forum Braga
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Joaquim Gomes, director do Agrupamento de Escolas de Maximinos

