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Voluntariado
melhora
Sala do Aluno
sábado Os pais e encarregados de Educação dos alunos da Escola Secundária de
Maximinos vão realizar uma ação de voluntariado com os alunos
e familiares que queiram comparecer.
O encontro, designado “Dia do Voluntariado” decorre no sábado, dia 10, a partir das
9h30, no espaço R14 da
escola, com várias atividades para melhorar
a sala do aluno, nomeadamente o embelezamento do espaço R14,
pintura de paletes, pintura de CD’s.
Os interessados podem fazer a inscrição
pelo mail anacardoso@
esmax.pt ou anacapelo@esmax.pt e indicar
o número de pessoas.

Alunos com necessidades especiais “forçados” a irem para Quinta da Veiga

Pais da Escola da Misericórdia
em vigília contra fim do 1.o ano
DR

Maximinos

José Carlos Lima

s pais dos alunos
do Bairro da Misericórdia, do Agrupamento Francisco
Sanches, em Braga, realizam hoje uma vigília para reivindicar a abertura
de uma turma do 1.º ano
naquele estabelecimento, onde estão sinalizadas
duas crianças com necessidades educativas especiais (NEE). A marcha de
protesto sairá da Quinta
da Veiga pelas 21h00, em
direção à Escola do Bairro da Misericórdia.
Os casos foram entretanto suportados em relatórios clínicos, dos quais
foi dado conhecimento à
Direção Regional de Edu-
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Alunos com necessidades especiais em risco de integrarem turmas lotadas na EB1 da Veiga

cação, mas até ao momento esta situação continua
à espera da decisão defi-

nitiva da secretária de Estado da Educação, depois
de uma reunião realizada
em meados de agosto no
Porto, com a presença da
governante, da vereadora
da Educação e do presidente do Agrupamento,

que não teve a participação do diretor regional.
Sem resposta às suas
reivindicações, a Associação de Pais decidiu convocar uma vigília para hoje,
às 21h00, pois os pais dos
meninos com NEE (sur-

dez e autismo) estão sem
resposta, o que indica que
verão mesmo os seus filhos integrados em turmas da Escola da Quinta
de Veiga, que se apresenta
lotada: ou seja os pais estão na iminência de terem
os seus filhos em turmas
com mais de 20 alunos, o
que não é permitido nestes casos.
A Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escola do Bairro
da Misericórdia já pediu
autorização municipal para a realização da vigília
na via pública, mas mesmo que a mesma não seja
deferida em tempo útil, a
manifestação de protesto
irá realizar-se na mesma,
ainda que possa que ter
de circular apenas pelos
passeios destinados aos
peões, entre os dois estabelecimentos de ensino de Braga.

SÁbado, por iniciativa do clube Minho Aventura e Trail de Portugal

Caminhada solidária
em Sobreposta a favor
dos irmãos Pedro e Gino
clube Minho Aventura e Trail de Portugal, com o apoio
da Câmara Municipal de Braga e Juntas de
Freguesia de Sobreposta,
Espinho e Pedralva, vai
organizar uma Caminhada Solidária (8 km), pelas
16h00, do próximo sábado, cujas receitas reverterão a favor do Pedro e
do Gino, que perderam
os pais e a casa num trágico acidente doméstico
em abril de 2015.
A inscrição para a caminhada não terá um va-
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lor previamente estipulado para que cada um
contribua com o que desejar, sendo que a totalidade do valor angariado
será entregue aos irmãos
Gino e Pedro que apesar
do tempo que passou e
de algumas contrariedades ultrapassadas, continuam a necessitar da ajuda de todos.
A Câmara Municipal de
Braga, a Junta de Freguesia de Sobreposta, a Junta
de Freguesia de Espinho
e a Junta de Freguesia de
Pedralva decidiram as-

sociar-se a esta iniciativa
solidária.
Os interessados em
participar nesta caminhada solidária deverão
comparecer no campo de
futebol de Sobreposta, o
mais cedo possível (entre as 9h00 e as 15h00),
para procederem a uma
inscrição para fins exclusivamente de seguro. Se
quiser simplesmente ser
solidário e oferecer um
pequeno donativo ao Gino e ao Pedro também
o poderá fazer no mesmo local.

