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Projeto de Resolução n.º 612/XIV/1.ª (BE) - Recomenda ao Governo medidas de prevenção e 
resposta à violência em contexto escolar. 
O Grupo Parlamentar do BE informou que deseja a discussão em Plenário.  

 
Projeto de Resolução n.º 615/XIV/1.ª (PCP) - Recomenda ao Governo a construção de uma 
escola de ensino básico de 2º e 3º ciclos e de uma escola do ensino secundário na freguesia de 
Fernão Ferro, no concelho do Seixal. 
O Grupo Parlamentar do PCP informou que deseja a discussão em Plenário.  
 
Projeto de Resolução n.º 604/XIV/1.ª (CHEGA) - Recomenda que a disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento seja uma unidade curricular opcional. 
O Grupo Parlamentar do CHEGA informou que deseja a discussão em Plenário.  

 
Projeto de Resolução n.º 607/XIV/1.ª (CHEGA) - Recomenda ao Governo que, em articulação 
com as autarquias locais, elabore um plano específico para o transporte dos alunos para as 
escolas. 
O Grupo Parlamentar do CHEGA informou que deseja a discussão em Plenário.  

 
 
A pedido do GP – BE, nos termos do nº 2 do Artigo 128º do Regimento da Assembleia da 
República, venho remeter a Vossa Excelência o Projeto de Resolução n.º 612/XIV/1ª, solicitando 
o agendamento da sua discussão em reunião plenária. 
 
A pedido do GP – PCP, nos termos do nº 2 do Artigo 128º do Regimento da Assembleia da 
República, venho remeter a Vossa Excelência o Projeto de Resolução 615/XIV/1ª, solicitando o 
agendamento da sua discussão em reunião plenária em conjunto com o Projeto de Resolução 
426/XIV/1ª. 
 
A pedido do GP – CHEGA, nos termos do nº 2 do Artigo 128º do Regimento da Assembleia da 
República, venho remeter a Vossa Excelência os Projetos de Resolução n.º 604/XIV/1ª e n.º 
607/XIV/1ª, solicitando o agendamento da sua discussão em reunião plenária. 

 
Com os meus melhores cumprimentos. 

  

O Presidente da Comissão 
 

 
 
 
 

Firmino Marques 
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