
Assembleia de Freguesia de Arroios 

 

MOÇÃO  

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE NA ESCOLA EBI LEÃO DE ARROIOS 

 

Considerando que: 

 

1. A escola EB1 Leão de Arroios funciona diariamente com cerca de 400 crianças e ainda dezenas de 

professores e funcionários. 

 

2. A Câmara Municipal de Lisboa (CML) tem responsabilidade sobre a manutenção das boas condições de 

utilização da escola e sobre a segurança e saúde das crianças. 

 

3. A associação de pais já solicitou informação à CML sobre o plano de evacuação e segurança e, apesar 

de informação prestada de que o mesmo se encontrava em fase de finalização, não existe nenhuma 

concretização do mesmo. 

 

4. Os pais temem, ainda, pela segurança dos seus filhos, porque a escola não tem um Plano de Evacuação 

e Segurança e foi construída num prédio onde dois dos três pisos ficam abaixo do nível do solo e o recreio é 

interior. 

 

5. O pátio da escola, onde os alunos brincam, está rodeado de prédios e a única forma de sair do 

estabelecimento de ensino é por uma porta que dá diretamente para uma rua. “A escola não tem uma porta 

corta-fogo, que é obrigatória, e os miúdos estão trancados à chave” durante o dia. 

 

6. As obras realizadas no pátio exterior resultaram na colocação de um revestimento abrasivo e inadequado 

para as crianças, tendo já provocado ferimentos em várias. 

 

7. A CML reconhece este problema e analisou a possibilidade de o desgaste do pavimento resultar numa 

superfície menos abrasiva. Na realidade a agressividade abrasiva mantem-se. 

 

8. As salas de aula com grandes superfícies envidraçadas e expostas ao sol provocam temperaturas 

elevadíssimas no espaço onde as crianças devem estar confortáveis e sem risco para a sua saúde. 

 

9. No ano passado, a autarquia fez obras, mas ficaram inacabadas, tendo retirado os toldos degradados 

(perigosos) que protegiam as salas de aula do sol e não os substituíram ou repararam. 

 



10. A biblioteca da escola continua inacessível e encerrada. 

 

A eleita do Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia de Freguesia de Arroios, reunida em sessão 

ordinária no dia 24 de Junho de 2015, delibere recomendar à CML: 

1. Que implemente o plano de emergência e evacuação da escola EB1 Leão de Arroios. 

2. Que estude uma solução para resolver o problema do chão abrasivo do recreio, indicando se possível, os 

prazos para a execução da mesma. 

3. Que procure uma solução para resolver o problema das temperaturas excessivas dentro das salas de 

aula, ou através de meios de sombreamento ou de climatização indicando, se possível, o prazo de 

implementação de solução. 

4. Enviar todos os esforços para que a EB1 Leão de Arroios volte a dispor de uma biblioteca para os alunos 

 

 

Arroios, 24 de junho de 2015. 

Bloco de Esquerda. 

 

Beatriz Dias 


