
11 e Coletivos Estudantise Coletivos Estudantise Coletivos Estudantise Coletivos Estudantis

ºº

luta em defesa dos
nossos direitos coletivos

Dia de Luta dos
Estudantes: 28 de Março

Coletivos e Grêmios
combativos e independentes

O 1º Curso de Formação de Grêmios
é voltado para todos estudantes, com ou
sem experiência no movimento estudantil.

Seu objetivo é reunir aqueles(as)
interessados(as) na luta em defesa dos
nossos direitos coletivos, como: educação
e saúde pública e gratuita, incentivo à
cultura, acesso a lazer e esportes,
transporte e trabalho dignos, fim das
opressões, respeito e justiça social!

Dia de Luta dos
Estudantes: 28 de Março

Venha construir Coletivos e Grêmios
combativos e independentes de partidos e
governos! Venha se reunir com outros
estudantes, politizar nossas reclamações
e organizar nossa rebeldia em nossas
escolas e bairros! É nóis por nóis! O povo
unido é povo forte!

É uma iniciativa autônoma que parte
de estudantes, trabalhadores(as) da
educação e militantes de movimento
comunitário. A data de realização é uma
homenagem ao

, dia do
assassinato do secundarista Edson Luís
pela ditadura em 1968.
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:
LOCAIS (SIMULTÂNEOS):

DIAS:

INSCRIÇÕES GRATUITAS:

Planaltina

Gama

- CEM 02

- CEM 01 ("CG")

09/04 (Sábado) - das 14h às 18h

www.lutafob.wordpress.com
oposicaocci@riseup.net

Setor Educacional, Lotes J/L, próximo à Rodoviária

EQ 18/21, Setor Leste, próximo à Paróquia São Sebastião

02/04 (Sábado) - das 14h às 18h

* Entre estes dias, será realizada atividade em homenagem
ao Dia do Estudante a ser combinada com os inscritos.

02 DE ARBIL (SÁBADO)

– História do
Movimento Estudantil
no Brasil: origens,
ditadura de 64 e os dias
atuais;
– O que a crise política
e econômica tem a ver
com minha escola e
bairro? Quais nossos
problemas cotidianos?
– Oficina de Agitação e
Propaganda: porque e
como mobilizar nossas
escolas?
– Organizar atividade de
agitação e propaganda;

Programação
09 DE ABRIL

– A importância da
organização
independente: o
Coletivo e o Grêmio
como foco de
Resistência Estudantil;
– Oficina de
Organização: passo a
passo de um Grêmio
Estudantil ativo + como
organizar Reuniões e
tomar decisões
Coletivas;
– Reunião de
Construção do “Coletivo
Edson Luís”.

(SÁBADO)
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