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Ofício n.º 1/ CEC/2019      09-01-2019 

Assunto: Projeto de Resolução n.º 1790/XIII/3.ª (PCP) - Recomenda ao Governo a revisão 

em 2018 do rácio de auxiliares de ação educativa da Escola Pública no sentido do seu 

reforço,Projeto de Resolução n.º 1793/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que 

permita às escolas procederem à rápida substituição de assistentes operacionais em situação 

de baixa prolongada, Projeto de Resolução n.º 1794/XIII/3.ª (PEV) - Necessidade de revisão 

do rácio de auxiliares de ação educativa na Escola Pública e Projeto de Resolução n.º 

1796/XIII/3.ª (BE) - Revisão e reforço do rácio de atribuição de assistentes operacionais e 

assistentes técnicos aos agrupamentos e escolas não agrupadas - Texto final e relatório de 

discussão e votação na especialidade  

 

Para efeitos de votação final global no Plenário, junto se remete o texto final resultante da 

votação na Comissão dos Projeto de Resolução n.º 1790/XIII/3.ª (PCP) - Recomenda ao 

Governo a revisão em 2018 do rácio de auxiliares de ação educativa da Escola Pública no 

sentido do seu reforço,Projeto de Resolução n.º 1793/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao 

Governo que permita às escolas procederem à rápida substituição de assistentes operacionais 

em situação de baixa prolongada, Projeto de Resolução n.º 1794/XIII/3.ª (PEV) - Necessidade 

de revisão do rácio de auxiliares de ação educativa na Escola Pública e Projeto de Resolução 

n.º 1796/XIII/3.ª (BE) - Revisão e reforço do rácio de atribuição de assistentes operacionais e 

assistentes técnicos aos agrupamentos e escolas não agrupadas. O texto final vai 

acompanhado do relatório de discussão e votação na especialidade. 

Com a expressão dos meus melhores cumprimentos, 

O Presidente da Comissão, 

 
    (Alexandre Quintanilha) 
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