COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA
Extraordinária
REUNIÃO DO DIA 19 DE JULHO DE 2012
14:30 Horas
ORDEM DO DIA

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
2. Comunicações do Presidente

3. Petição n.º 136/XII/1ª da iniciativa de Roberto Cangueiro "contra o encerramento da
escola EB1 de Palaçoulo"
Apreciação e votação do parecer
Deputado Relator: Rui Jorge Santos - PS

4. Relatório de atividades do GT/Parlamentos dos Jovens
Apreciação e votação
Deputada Coordenadora: Isilda Aguincha-PSD

5. Relatório de atividades da "Ciência"
Apresentação e votação
Deputada Relatora: Elza Pais - PS

6. Relatório de atividades do GT/Desporto
Apresentação e votação
Deputado Coordenador: Paulo Cavaleiro
7. Relatório de atividades da Comissão de Educação, Ciência e Cultura da 1ª Sessão
Legislativa

Apreciação e votação

8. Plano de atividades e orçamento da Comissão de Educação, Ciência e Cultura para a
2ª Sessão Legislativa
Apreciação e votação

9. Redação Final do texto que "Aprova o regime de responsabilidade técnica pela
direção e orientação das atividades desportivas desenvolvidas nas instalações
desportivas que prestam serviços desportivos na área da manutenção da condição
física (fitness), designadamente as ginásios, academias ou clubes de saúde
(healthclubs) e revoga o Decreto-Lei n.º 271/2009, de 1 de Outubro.
Apreciação
10. Proposta de Lei n.º 70/XII/1ª - Aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que
estabelece os direitos e os deveres do aluno dos ensinos básico e secundário e o
compromisso dos pais ou encarregados de educação e dos restantes membros da
comunidade educativa na sua educação e formação.
Discussão na especialidade
11. Audição do Ministro da Educação e Ciência por requerimento potestativo do Grupo
Parlamentar do BE, sobre as condições de funcionamento do próximo ano letivo 16h00
12. Proposta de Lei n.º 69/XII/1ª - Estabelece os princípios de ação do Estado no Quadro
de Fomento, desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades
cinematográficas e audiovisuais.
Discussão na especialidade

13. Outros assuntos
14. Data da próxima reunião
Dia 24.julho.2012

