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Excelentissimo Senhor Presidente da
Assembleia Legislativa da Regido
Aut6noma dos Acores

Excelencia,

0 Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda/Agores entrega a Mesa da
Assembleia Legislativa e a V. Ex. a , para efeitos de admissao, proposta de
alteragão e aditamento a Proposta Decreto Legislativo Regional — 'Educacâo para
a Satide'; nos termos do n.° 1, do artigo 122.° do Regimento da Assembleia
Legislativa da Região AutOnoma dos Acores.

Florta, 25 de Janeiro de 2012

Corn os nossos melhores cumprimentos,

0 Grupo Parlamentar do BE/Acores
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Propostas de Alteragio e aditamento a Proposta de Decreto Legislativo Regional

- 'Educagao para a Sala:le'

PROPOSTAS DE ALTERACAO E ADITAMENTO

At

Artigo 4.°

1 -	 .1

a) [ ..]
—41

b) [. ]

c) [...]

d) [...]	 vc5L
e) [...]	

13711/g),...,
h) [ ..]

i) [•••1

j) Os rastreios em parceria com os Centros de Saüde e Hospitals;

k) Monitorizacio do cumprimento do Plano Regional de Vacinacdo pan

discentes, docentes e auxiliares de nä° educativa.
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Artigo 6.°

3- A equipa de educacao para a saade e coordenada por um docente e um

docente co-coordenador, que substitua o mesmo nos seus impedimentos

e que preste apoio nas principais tare fas de articulacdo das diferentes

entidades envolvidas, designados pelo conselho executivo, tendo em conta a

respetiva forma* bem como a experiancia no desenvolvimento de projetos e

atividades no ambito da educagao para a saüde, competindo-lhes promover a

articulacao corn o conselho executivo, os membros da comunidade educativa e

os gestor do programa regional de saUcle escolar.

b) Coordenar a implementagao do programa da educagao para a saiide no

ambito das unidades organicas do respetivo concelho;

3



Grupo Parlamentar
Bloco de Esquerda

Acores

-2°

7- Os docentes-coordenadores de educacao para a sadde e educaceo

sexual, aos pro fessores responsaveis em cada turma pela educacdo para

a satide e educacäo sexual e aos pro fessores que integrem as equipas

interdisciplinares de educagdo para a saóde e educacdo sexual, é

garantida, pelo departamento do govemo regional corn competincia na

area da educacdo, a forrnagão necessaria ao exercicio dessas fungi:3es.

8- Anterior n.° 7

Artigo 9.°
	 14•
	 \J

QtY
[. • 4

2- As atividades curriculares e não curriculares desenvolvidas no Ambito da

educacdo para a sadde sacs parte do projeto educativo de cada unidade

organica, ouvidas as associaches de pals e os pro fessores.

P
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Artigo 10.0

01 
A direcdo regional competente em matéria de educacdo deve garantir o

acompanhamento, supervisdo e coordenacdo da educacäo para a sadde

nas unidades orgfinicas do sistema educativo regional, sendo

responsavel pela producio de relatOrios de avaliacdo periOdicos

baseados, nomeadamente, em question6rios realizados nas escolas.

0 Govemo Regional en via a Assembleia Legislativa da Regido AutOnoma

dos Acores um relatOrio global de avaliagdo sobre a aplicagão da

educacdo sexual nas escolas, baseado nos relatOrios periddicos, apOs os

dois anos letivos seguintes a entrada em vigor do presente diploma.
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b) Desenvolver competencias pessoais e socials nos jovens que permitam

escolhas informadas e seguras no campo da sexualidade;

c) [...]

d) [...]

e) [. .]

0 • 1

9)	 -1

h) [. .]

i) [...1

j) A eliminacäo de comportamentos baseados na discriminagdo sexual ou

na violdncia em fun*, do sexo ou orientagdo sexual.

Artigo 14.°

[...]
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4- A existancia de pediculose e de escabiose obriga o aluno a seguir as

normas de pro filaxia e higiene que a escola determine, podendo esta, no

ambito do seu sistema de acao social escolar, adquirir e fornecer

gratuitamente ao aluno e sua familia os meios profilaticos que considere

adequados ou que sejam prescritos por entidade sanitaria adequada.

Horta, 25 de Janeiro de 2012

0 Grupo Parlamentar do BE/Agores

?u,	 SCX3o
(Zuraida Soares)

A/z-iG
(Mae Moniz)
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