
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Grupo Parlamentar do PCP tomou conhecimento de que na Escola Secundária Amélia Rey

Colaço, no concelho de Oeiras, o director cometeu uma grave ingerência no processo de eleição

da Associação de Estudantes, com uma tentativa de censura ao programa eleitoral de uma lista

concorrente à Associação de Estudantes, pedindo à lista para reformular o item referente à

Educação Sexual.

Em missiva dirigida à lista em causa, o diretor utiliza a justifica a posição afirmando que “a

escola assume uma perspetiva conservadora” em relação ao tema integrado no capítulo da

Identidade de Género na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento,e que não permitirá o

desenvolvimento por parte da AE de nenhuma actividade em torno da questão da Educação

Sexual dentro da escola. Anexamos imagem da referida missiva.

Esta situação assume particular gravidade uma vez que se trata de uma determinação do

director da escola em não aplicar a Lei nº 60/2009, de 6 de Agosto, que estabelece o regime de

aplicação da educação sexual em meio escolar, bem como uma ingerência no processo

democrático de eleição da Associação de Estudantes nesta escola, em que o director analisa o

programa eleitoral de uma lista, programa esse que deveria ser entregue a uma comissão

eleitoral composta por estudantes da escola, eleita em Reunião Geral de Alunos como está

disposto na Lei nº 57/2019, de 23 de Junho, do Regime Jurídico do Associativismo Jovem.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar

do PCP requer ao Governo, por intermédio do Ministério da Educação, os seguintes

esclarecimentos:

1. O Governo tem conhecimento desta situação?

2. Que medidas irá tomar para exigir que nesta escola se respeite a lei, tanto no que se refere à

autonomia da associação de estudantes e de todo o processo eleitoral, como no que respeita à

educação sexual?



Palácio de São Bento, 18 de novembro de 2021

Deputado(a)s

ALMA RIVERA(PCP)

DUARTE ALVES(PCP)

ANA MESQUITA(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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