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Aprovação da proposta de Ordem do Dia

Aprovação de atas

Comunicações do Presidente

Apreciação e votação de parecer de Proposta de Lei e Projetos de Lei

Proposta de Lei n.º 196/XIII/4.ª (GOV), que "Autoriza o Governo a criar um sistema de
recolha, registo e análise de dados sobre a ciência e tecnologia"
 Deputado relator: Álvaro Batista (PSD)

 Projeto de Lei n.º 1218/XIII/4.ª (BE)  -  Gratuitidade dos manuais escolares para os
alunos que frequentam a escolaridade obrigatória na rede de ensino público do
Ministério da Educação (segunda alteração à Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto)
 Deputada relatora: Odete João (PS)

Projeto de Lei 1216/XIII (PCP), Garante a gratuitidade dos manuais escolares na
escolaridade obrigatória no ensino público.
 Deputada relatora: Odete João (PS) 

Projeto de Lei n.º 1202/XIII/4.ª (PCP)  - Regime especial de contabilização do tempo
de trabalho dos docentes em horário incompleto
 Deputada relatora: Sónia Fertuzinhos (PS)

Aprovação do relatório final de petições

 Petição n.º 598/XIII/4.ª, de FENPROF   -   Federação Nacional dos Professores e
APROTED  -  Associação de Professores de Teatro Educação, Solicitam a adoção
de medidas com vista à vinculação e integração na carreira de docente da área de
Teatro e a criação do respetivo grupo de recrutamento 
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 Deputada relatora: Ana Sofia Bettencourt (PSD)

 Petição n.º 603/XIII/4.ª, de Ricardo André de Castro Pereira e outros, Solicitam a
adoção de medidas com vista à correção das Declarações Mensais de
Remunerações de todos os docentes contratados com horários incompletos

 Deputada relatora: Sónia Fertuzinhos (PS)

Discussão na Comissão de Projetos de Resolução

Projeto de Resolução n.º 2003| XIII| 4, do PSD, Clarificação dos critérios de
progressão remuneratória dos docentes do ensino superior público

Projeto de Resolução n.º 2086/XIII (BE), Universalidade da escola pública no
concelho de Santa Maria da Feira

Discussão na Comissão de Projetos de Resolução (nova baixa)

Projeto de Resolução n.º 2051| XIII| 4, do PSD, "Ensino Superior para filhos de
emigrantes portugueses"

Projeto de Resolução n.º 2055| XIII| 4, do CDS-PP, "Recomenda ao Governo que
clarifique procedimentos para captar candidatos lusodescendentes e emigrantes para
as instituições de ensino superior portuguesas"

Discussão e votação na especialidade de Projetos de Resolução

Projeto de Resolução n.º 796/XIII/2.ª, PSD, Recomenda ao Governo que adote
medidas que permitam a realização de obras na Escola André de Gouveia em Évora

Projeto de Resolução n.º 2096/XIII/4.ª, CDS-PP, Recomenda ao Governo que
proceda à realização urgente de obras na Escola Secundária André de Gouveia, em
Évora, e remova todo o fibrocimento existente na sua construção

Projeto de Resolução n.º 2150/XIII/4.ª, PCP, Pela urgente requalificação da Escola
Secundária André de Gouveia em Évora

Redação final relativa ao texto final que resultou das Apreciações Parlamentares n.ºs
67/XIII/3.ª (BE) e  68/XIII/3.ª (BE) , relativas ao Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho,
que Estabelece o regime jurídico da educação inclusiva

Junta-se informação da DAPLEN relativa ao texto final que resultou das Apreciações
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Parlamentares n.ºs 67/XIII/3.ª (BE) e  68/XIII/3.ª (BE), bem como o texto com a
proposta de redação final do texto final.

Outros assuntos


