COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Ordinária

REUNIÃO DO DIA 29 de junho de 2022

10:00 Horas

ORDEM DO DIA

[Formato Presencial]

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia

2. Audição dos peticionários da Petição n.º 8/XV/1.ª, da FENPROF - Os
docentes reclamam justiça, efetivação dos nossos direitos e respeito pelo
horário de trabalho – 10h00 - Confirmada
N.º de subscritores: 17.450
Deputado relator: Carla Madureira (PSD)
●

●

3. Audição dos peticionários da Petição n.º 16/XV/1.ª, do SPLIU – Sindicato
Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades Pela alteração do modelo de avaliação do desempenho docente definido no
Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, e extinção das quotas
para a atribuição das menções qualitativas de Muito Bom e Excelente –
10h45 – Confirmada
º de subscritores: 3.783
Deputado relator:
(PS)
●

●

4. Aprovação de atas
Reuniões da Comissão de 21 e 22 de junho de 2022
●

5. Comunicações do Presidente
5.1 Baixa de iniciativas
●

Projeto de Lei n.º 152/XV/1.ª (BE) - Eliminação da propina para o ensino
de português no estrangeiro e garantia de gratuitidade dos manuais
escolares adotados.
Baixou à 8.ª Comissão em 20/06/2022
Matéria da competência da Comissão de Negócios
Estrangeiros e Comunidades Portuguesas (2.ª)?
Pedir a redistribuição à 2.ª Comissão? Pedir conexão com
a 8.ª Comissão ou não?
Antecedente Projeto de Lei n.º 271/XIII/1.ª (BE) – baixou à 2.ª
Comissão, com conexão com a 8.ª Comissão.
●

●

●

●

●

Projeto de Resolução nº 104/XV/1ª (CH) - Pelo direito das crianças e
jovens portuguesas e lusodescendentes a um ensino de português de
qualidade e gratuito no estrangeiro
Baixou à Comissão em 21/6/2022
Matéria da competência da Comissão de Negócios
Estrangeiros e Comunidades Portuguesas (2.ª)?
Pedir a redistribuição à 2.ª Comissão? Pedir conexão com
a 8.ª Comissão ou não?
●

●

●

6. Plano de atividades da Comissão

7. Apreciação e votação do requerimento do PCP para audição urgente do
Ministro da Educação e da FENPROF sobre a alteração ao regime de
mobilidade por doença
8. Discussão e votação do requerimento da DURP do PAN para audição com
caráter de urgência do senhor Ministro da Educação, bem como da
Federação Nacional da Educação, da Federação Nacional dos Professores,
da Associação Sindical de Professores Licenciados e do Conselho das
Escolas sobre a alteração ao regime de mobilidade por doença
9. Apreciação e votação do relatório final da Petição n.º 321/XIV/3.ª, do SIPE –
Sindicato Independente de Professores e Educadores – Tempo de serviço
2

igual, situação igual e escalão igual

●

●

Nº de assinaturas: 8.769
Deputado relator: Agostinho da Santa (PS)

10. Outros assuntos
11. Data das próximas reuniões

Dia 05.07.2022 – 15h00
●

Audição dos peticionários da Petição n.º 17/XV/1.ª, da FENPROF Pela urgente avaliação e revisão do Regime Jurídico das Instituições de
Ensino Superior (RJIES) – 15h00
N.º de assinaturas: 3.582
Deputado relator:
PS
Audição da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
(A3ES) sobre o Relatório de monitorização da avaliação do ensino
superior em Portugal – 2021, apresentado em cumprimento do
determinado no n.º 4 do artigo 16.º da Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto,
alterada pela Lei n.º 94/2019, de 4 de setembro - 15h45
Movimento Académicas - Associações Académicas das
Universidades de Aveiro, Algarve, Beira Interior, Coimbra, Évora,
Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Madeira e Açores, para
discussão e reflexão sobre o estado atual do Ensino Superior
Universitário em Portugal – 16h45
●

●

●

●

Dia 12.07.2022 – 15h00
●

Audição regimental do Ministro da Educação

Dia 19.07.2022 – 15h00
●

Audições com o Presidente do Conselho Nacional de Educação,
sobre:
Relatório do Estado da Educação;
Estudo sobre Efeitos da pandemia COVID-19 na educação:
Desigualdades e medidas de equidade, solicitado pela
Assembleia da República através da Deliberação nº 1PL/2021, de 12 de maio, publicada em Diário da Assembleia
da República, II Série-A, nº 131.
●

●

3

4

