CAMPANHA NACIONAL EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA - 14 de maio a 6 de junho
Calendário da Caravana que percorrerá os distritos do SPN
Localidade

Porto

Viana

Dia

Horário

14 de maio

9h às 13h

Porto (Praça da Liberdade)

Animação de rua; contactos com a população; assinatura de postais; exposição de trabalhos realizados por
alunos de escolas do grande Porto; conferência de imprensa às 10:30; Teatro, dança e música de alunos das
Escola Secundária da Mais e da Escola Secundária de Gondomar. Recolha de depoimentos.

14 de maio

15h às 19h

Póvoa do Varzim (Praça do Almada)

Ações de rua (distribuição de comunicados, postais, etc); gravação de depoimentos; apresentações em vídeo;
Música, teatro, depoimentos de alunos da E.B. F

15 de maio

9h às 11.30h

Viana (Praça da República)

Contactos com a população; assinatura de postais; recolha de depoimentos, apresentações em video;
exposição.

15 de maio

Braga

14.30h às 16.30h Valença (Largo da Feira)

Programa

Contactos com a população; assinatura de postais; apresentações em video; exposição de trabalhos realizados
em EVT (a confirmar)

16 de maio

9h às 12h

Braga (Pr. da República, junto à Arcada)

Exposição dos materiais da Campanha Nacional; Contactos com a população e recolha de postais,Concerto com
quarteto de metais”….”, professor… e alunos da escola Calouste Gulbenkian ; Teatro e dança dos cursos
profissionais da Esc. Sec. Sá Miranda: - duas coreografias, "Tradicional versus contemporâneo" e "Alegria"
(apresentada pelo 2º ano do curso Prof. técnico de apoio à infância; - Uma peça de teatro "Será uma família
portuguesa! Com certeza!" (Equipa Maravilha); Conferência de Imprensa; Torneio de Boccia – Alunos de NEEAmares

16 de maio

15h às 18h

Guimarães (Largo do Toural)

Exposição dos materiais da Campanha Nacional; Contactos com a população e recolha de postais;Francisco
Holanda - Jornal da Esc. ou Robótica Sec. das Taipas Projecto LEV (conhecimento do Universo); Agrup. Esc.
Briteiros Projecto Castrense loja social.

Bragança (Praça Cavaleiro Ferreira)

Exposição de trabalhos de todos os agrupamentos do concelho; Alunos de artes do Agrup.de Esc. Emídio Garcia
vão apresentar três instalações, uma delas intitulada "vampiros", uma alusão ao tema de José Afonso; Durante
manhã personalidades de Bragança vão fazer declarações de apoio à escola pública;

Mirandela (Parque Império)

Exposição de trabalhos dos vários níveis de ensino; Dança Africanas dos alunos da Escola Profissional de
Carvalhais; Apresentação e reportagem da rádio EPA; Comunicações de : Diretores do Agrupamento de escolas
de Mirandela e Escola Profissional de Carvalhais.

Bragança 17 de maio

Vila Real

Local

9.30h às 12.30h

17 de maio

15h às 19h

20 de maio

10h às 12.30h

Vila Real (Praça do Município)

Projeto A Ler+ – Bibliotecas Agrup. Morgado de Mateus, V.Real ; Exposição de trabalhos da Área de Artes – Esc.
Sec. Camilo Castelo Branco, V.Real; Momento Musical – Agrup. Diogo Cão, V.Real; Momento Musical – Agrup.
Araújo Correia, Régua (Programação a confirmar)

20 de maio

14.30h às 19h

Chaves (Pr.Gen. Silveira, L. das Freiras)

Uma representação musical com uma turma de 5º ano e depoimento do Presidente da Câmara Municipal
prestar no local a partir das 16 h.

