
 
 
 

O trabalho da PAIS DO LEÃO



Este ano letivo (2018-19) iniciou de forma menos dramática do que o do ano 
passado relativamente à insuficiência de AOs efetivos 

a trabalhar na escola e garantindo o bom funcionamento desta. 
 

Como sempre tem feito, a Pais do Leão continuará a assumir esta questão 
como prioritária, fazendo como suas principais batalhas a contratação de mais 

AOs e o fim da sua precariedade contratual. 

A ESCOLA PRECISA DE MAIS AUXILIARES OPERACIONAIS



O edifício da Escola apresenta, inegavelmente, 
dificuldades e problemas diversos. 

 
Desde sempre, a Pais do Leão tem estado atenta ao assunto  

e tem contribuído para a concretização de melhorias. 

AS CRIANÇAS TÊM DIREITO A USUFRUIR PLENAMENTE DE TODOS OS ESPAÇOS DE 

RECREIO



No ano letivo passado, foi construída 
a pala de proteção no recreio principal, 
que veio aumentar o espaço de sombra. 

E começou, finalmente, a ser implementado 
o Plano de Evacuação e Emergência. 

Já este ano letivo, o recreio 
está mais atrativo 

com a pintura de mais um mural 
(realizado pelo CAF).



 
 
 

Mas ainda há muito por fazer… 
E por vezes, são coisas aparentemente simples como, por exemplo, contribuir para que: 

•  sejam implementadas condições de segurança e higiene, 
•  o espaço de recreio principal se torna mais agradável, 
•  seja possível a utilização dos recreios superiores, 
•  o pavimento dos recreios seja melhorado  

   (substituindo por um material  menos abrasivo e apropriado para quedas). 

Continuaremos a empenhar-nos para construir um recreio atrativo, divertido e mais seguro,

pois os momentos de lazer e diversão são tão importantes quanto o tempo de estudo para 

o bem-estar e desenvolvimento das nossas crianças.



 
No ano letivo passado, terminaram as obras no Largo do Leão, 

responsabilidade da Câmara de Lisboa. 
Consequentemente, foram arranjados os passeios e os acessos em frente à Escola. 

 
A situação do estacionamento para as entradas e saídas dos alunos da UAM 

mantém-se complicada e não supre as necessidades destas famílias.

É NECESSÁRIO UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO ESPECÍFICO 

PARA A UNIDADE DE APOIO À MULTIDEFICIÊNCIA.



A Pais do Leão continuará a insistir junto da CML para que seja 
contemplado um lugar de estacionamento específico para a UAM para 

que estas crianças possam entrar e sair da sua escola em segurança. 



 
A Pais do Leão está consciente de que é sempre possível melhorar a  

oferta de atividades (mais diversidade e qualidade),   
seja no âmbito do CAF ou das AECs, seja também no sentido de que possa 

existir uma atividade alternativa à frequência opcional da disciplina de EMRC/
E (evitando a distribuição das crianças noutras turmas). 

 
 

É URGENTE UMA OFERTA DE ATIVIDADES DIVERSIFICADAS E DE QUALIDADE 

PARA O ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, O APOIO À FAMÍLIA  

 E COMO ALTERNATIVA À DISCIPLINA DE EMRC/E.



As duas propostas da Pais do Leão apresentadas ao Orçamento 
Participativo da Junta de Freguesia de Arroios 2017, 

Um Leão com Horta  
Era uma vez no Leão, 

ficaram em 1º e 2º lugares da votação.

ACOMPANHÁMOS A EXECUÇÃO DAS PROPOSTAS DA 

APEE AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA FREGUESIA



O projeto Um Leão com Horta, que previa a utilização de um 
dos recreios superiores, foi implementada com grande 
sucesso em algumas turmas da escola e esperamos que 

venha a ter continuidade, bem como seja alargado a mais 
turmas neste ano letivo.



Verificaram-se algumas dificuldades de coordenação para concretizar o projeto 
de dinamização da Biblioteca com a proposta do OP Era uma vez no Leão. 

 
Contudo, o assunto não está esquecido e o mesmo deverá  

ser implementado este ano letivo. 

É intenção da Pais do Leão continuar a dinamizar e colaborar neste tipo de projetos 

que revitalizam e tornam mais interessante a vida escolar das nossas crianças.



Ao longo de todo o ano letivo 2017-18, 
a Pais do Leão organizou palestras de especialistas sobre diferentes temas. 

 
É nossa intenção continuar a promover palestras com este tipo de conteúdos. 

Para o efeito estamos abertos a propostas e contribuições de todos os que 
estiverem interessados em participar. 

ORGANIZÁMOS PALESTRAS

ACOMPANHÁMOS A TRANSIÇÃO PARA O 2º CICLO



Três temas a que demos particular atenção: 

• Dificuldades na aprendizagem 

•  Eficiência Energética 
(no âmbito de um projeto a decorrer na EB1 

Leão de Arroios), 
- 

• Transição de Ciclo   
(esta é uma situação de extrema importância, 
pois a passagem para o 2º Ciclo deve ser 
preparada com toda a informação e em 
serenidade para pais e alunos).



Desde o início do ano letivo passado, na Pais do Leão, 
não estivemos de braços cruzados e tomámos a iniciativa de apresentar 
as nossas preocupações relativamente a diversos assuntos relacionados 

com a Escola (o seu edifício ou o próprio funcionamento).

INTERVENÇÕES DA APEE



Fomos recebidos na CML e na 7ª 
Comissão Parlamentar (educação) da 

AML, interviemos na AML para 
apresentar a petição. 

Das questões que foram discutidas, 
destacam-se: 

• a falta de AOs, 
• o estado de degradação do edifício 

da Escola e a falta de condições de 
higiene e segurança, 
• a implementação do Plano de 

Evacuação e Emergência, etc..

No seguimento da petição  
subscrita por pais e encarregados de 

educação…



Na sequência do trabalho desenvolvido pela Pais do Leão em prol da melhoria 
de condições da Escola, contactamos diferentes entidades e organizações. 

 
Algumas delas manifestaram interesse em visitar as instalações da mesma.  

 
Noutras ocasiões, também tomamos nós a iniciativa de sugerir como local de 

reunião a sala da APEE (dentro da Escola).

FOMOS VISITADOS POR:
-alguns representantes partidários, representantes de grupos parlamentares da 

Assembleia da República, vereadores da Câmara Municipal, Delegado Regional da DGEST,  
7ª Comissão Parlamentar da AML, etc.



Durante o ano letivo, na Pais do Leão, esforçámo-nos, 
ainda, por representar os pais/encarregados de 

educação em alguns dos principais momentos que 
marcaram a vida escolar das crianças: 

• na receção aos novos alunos do 1º ano 
• na saída, antes das férias do Natal 
• na festa de final de ano 
• na despedida dos alunos do 4º ano 

 A PRESENÇA DA MASCOTE DA PAIS DO LEÃO CONSTITUI SEMPRE  

UM MOTIVO DE ALEGRIA E CONFORTO PARA AS CRIANÇAS.



A Festa Final é, desde há 4 anos, uma iniciativa 
promovida e organizada pela Pais do Leão. 

A sua realização apenas possível graças à boa 
colaboração e apoio de muitas pessoas: 

pais e encarregados de educação voluntários, 
"tias", professores, JF de Arroios, Lisboa 

Ginásio Clube/CAF,a coordenação da escola e 
direção do agrupamento e finalmente,  

as mais importantes, as próprias crianças. 

 FESTA FINAL DO ANO LETIVO 2017-2018



EM BREVE, COMEÇAREMOS JÁ A PENSAR NA PRÓXIMA FESTA.  
E CONTAMOS COM A COLABORAÇÃO DE TODOS!

Trata-se de um momento de convívio e diversão, no qual as 
famílias podem observar os trabalhos e atividades realizados 

ao longo do ano. 

Este ano contámos com a presença de cerca de 1.000 
participantes (pais|encarregados de educação e crianças). 

Pela primeira vez, a quase totalidade do edifício esteve 
aberta à circulação dos presentes e as pessoas puderam ver 

os trabalhos realizados pelos alunos, incluindo a horta 
pedagógica executada no âmbito do O.P.



 
Continuaremos atentos ao que se passa na nossa Escola e desenvolveremos 

todas as iniciativas que considerarmos necessárias e úteis para uma resolução 
breve dos problemas que surgirem. 

 
Para isso contamos com o interesse, apoio e colaboração de todos os pais e 

encarregados de educação. 

A PARTICIPAÇÃO DE TODOS, À MEDIDA DAS POSSIBILIDADES E 

DISPONIBILIDADES DE CADA UM, É FUNDAMENTAL!



TODOS JUNTOS FAZEMOS A PAIS DO LEÃO !


