
  
 
quem somos 
continuamos a ser um grupo plural e diversificado de pais e encarregados de educação de 

crianças que frequentam a EB1 ‘O Leão de Arroios’, onde a porta está sempre aberta a quem 

quiser entrar para melhorar a Escola, através de diversas formas de participação. 

Assumimos um compromisso voluntário, para dinamizar o espaço de intervenção em diferentes 

esferas da Pais do Leão, privilegiando a vontade de fazer coisas e a existência de um espaço 

para a reflexão, partilha, discussão e tomada de decisão coletiva para transformar ideias em 

realidades. 

o que propomos 
continuar a trabalhar em prol das crianças e da comunidade educativa, intervindo sempre para 

melhorar a segurança, a estabilidade, o ambiente e as condições sócio-educativas das crianças, 

bem como a qualidade da comunicação entre as diversas componentes na Escola. 

Queremos transformar o dia-a-dia das crianças, para que tenham um crescimento saudável e 

feliz. Vamos continuar a trabalhar e defender uma escola pública de qualidade e contribuir 

para melhorar a resolução dos problemas que identificamos.  

Assim, pretendemos transformar ideias em soluções: 

1. CONTRIBUIR PARA MELHORAR: 
● as condições de habitabilidade da escola para que crianças, professores e ‘tias’ vivam num ambiente 

mais alegre e saudável 

● a comunicação entre a Pais do Leão e toda a comunidade escolar, incluindo pais e EE (bilíngue), 

Representantes Turma, Professores, Coordenação Escola, Direção Agrupamento, Tutela e entidades 

locais, entre outros 
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2. INTERVIR JUNTO DAS ENTIDADES COMPETENTES PARA: 
● conseguir o número adequado de Assistentes Operacionais a tempo inteiro e efetivas para o pleno 

funcionamento da Escola 

● garantir a realização de ações pedagógicas no âmbito da segurança com todas as crianças, abordando 

o Plano de Evacuação e Emergência e as Medidas de Autoproteção (simulacros, sessões de 

sensibilização, entre outros…) 

● melhorar as Condições Físicas da Escola e sua Envolvente (salas de aula, WC, recreios, biblioteca, 

ginásio, refeitório, UAM, acessos, entradas e saídas, entre outros) 

● adaptar a Distribuição da Carga Horária das AEC’s, para uma oferta pedagógica com maior qualidade 

e diversidade, proporcionando um horário mais estável e adequado aos ritmos das crianças destas 

faixas etárias 

● encontrar uma Alternativa Educativa de qualidade para as crianças que não frequentam EMRC/E 

● promover a melhoria de uma Oferta Alimentar saudável, adequada e de qualidade que satisfaça as 

necessidades nutritivas, mas simultaneamente os gostos das crianças 

● garantir o apoio atempado e adequado às crianças com Multideficiência, Necessidades Educativas 

Especiais, ou que demonstrem dificuldades de aprendizagem 

● fomentar a implementação das medidas de educação inclusiva patentes na nova Lei da Educação 

Especial  

● promover a Humanização do Espaço Escola e um maior envolvimento com a Natureza e Ambiente, 

com a Arte, com as atividades de recreio ativo e brincadeira livre. 

● Defender os Direitos de alunos, pais e EE junto dos órgãos de gestão escolares  

3. PARTICIPAR, COLABORAR E PROMOVER: 
●  no Conselho Geral, como representantes de pais e encarregados de educação da EB1 Leão e Arroios 

● em Projetos Educativos, Palestras e Workshops Temáticos, de interesse para a Comunidade 

Educativa (pais, EE, professores, “tias”, crianças) 

● nas celebrações da Escola e sobretudo na Festa Final de Ano, com o envolvimento e participação de 

toda a comunidade educativa 

● em Projetos de Ação Social na Comunidade Escolar 

● no estabelecimento de Parcerias com entidades urgências da comunidade local para benefícios dos 

sócios 

● na criação de uma Assembleia das Crianças, a implementar como um projeto de Cidadania entre os 

Pais e as Crianças do Leão 

 
sigam a nossa atividade em: paisdoleao.wordpress.com 

facebook/paisdoleao  
 


