Ensino

Agrupamento de Escolas António Gedeão

Apto para fazer
sempre o melhor

O Agrupamento de Escolas António Gedeão acredita
ter desenvolvido as estratégias necessárias para
satisfazer as necessidades humanas, científicas,
culturais e artísticas de todos os que pretendem
obter uma educação numa escola de excelência. Em
entrevista com o Diretor do Agrupamento, José
Godinho, este evidencia as diretrizes de evolução do
Agrupamento e dá-nos a sua opinião sobre as
recentes notícias sobre os contratos de associação.
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