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Nota aos pais quanto à segurança nos acessos à escola 
 
 

Lisboa, 2 de fevereiro de 2022 
 
 
Exmos Senhores, Caros pais, 
  
Juntamente com as duas associações de pais, gostaríamos de chamar a sua atenção neste início de 
2022 para a segurança em redor do estabelecimento e relembrar as regras essenciais que todos os 
membros da comunidade escolar devem respeitar para reduzir os riscos associados ao trânsito nas 
imediações da escola. 
 
Gostaríamos de vos lembrar, como preâmbulo, que a segurança nas imediações da escola é da 
responsabilidade de várias entidades: 
 
- A Câmara Municipal de Lisboa é responsável pelos condiconamentos de trânsito na Avenida Duarte 
Pacheco. 
 
- A empresa MAP Engenharia, sob controlo do Bureau Véritas, é responsável pela segurança da obra 
da nova escola, e consequentemente pela movimentação de entradas e saídas da obra; 
 
- A escola é globalmente, responsável pela segurança das pessoas em redor do estabelecimento. 
 
- Por último, todos os membros da comunidade escolar são individualmente responsáveis, através 
do seu comportamento, pela sua própria segurança e a dos utentes do estabelecimento. 
 

1- Circulação pedonal na Avenida Duarte Pacheco 
 

No outono de 2020, reunimos com o departamento de estradas da Câmara Municipal de Lisboa para 
solicitar instalações pedonais e em particular um percurso de passagem pedonal em frente à saída 
do liceu. Este pedido foi recusado porque exigiria a instalação de um semáfoto adicional para parar 
os veículos. 
Enquanto aguardamos um possível desenvolvimento, pedimos que encorajem os vossos filhos do 
collège e lycée a percorrerem o passeio, passarem pela entrada do liceu e utilizarem as passadeiras 
existentes em frente ao liceu para atravessar a avenida. Atravessar por atalhos ou fora das 
passadeiras é totalmente desaconselhada.  
 

2- Segurança no local da obra 
 

Após vários relatos de pais em dezembro de 2021, alertamos o Bureau Véritas, responsável pela 
segurança da obra, e solicitamos maior vigilância ao responsável pelo tráfego para parar 
adequadamente os camiões quando os alunos e pais estiverem a passar no passeio à frente da obra.  
A título informativo, o regulamento da obra prevê que nenhum camião deve circular entre 7h45 e 
8h45 da manhã e entre 15h30 e 16h30 da tarde. 



 
 
 
 
 

3- Segurança das pessoas ao redor do liceu. 
 

A circulação de alunos, funcionários e pais é feita sob a vigilância de funcionários qualificado: 
vigilantes ou assistentes pedagógicos no caso dos alunos do secundário. No entanto, a sua função 
não lhes permite intervir além dos limites do liceu. Assim que um aluno está no passeio, este circula 
sob a responsabilidade de quem o vem buscar ou sob a sua própria responsabilidade se voltar para 
casa sozinho. 
Desde novembro, reunimos em diversas ocasiões com os representantes de pais de alunos para 
melhorar o mecanismo de circulação de alunos e pais na entrada e na saída. Já existe um sistema de 
crachá para os pais na maternelle. Este sistema será implementado antes das férias de fevereiro 
para os pais da escola primária. Uma comunicação específica será feita para informá-lo sobre esta 
implementação em breve. Os crachás entrarão em vigor a partir de segunda-feira, 21 de fevereiro de 
2022. 
Estamos também a trabalhar na definição do protocolo de entrada e saída dos alunos da nova escola 
para o início do ano letivo de 2022. Comunicaremos convosco sobre este tema, antes de partir para 
as férias de verão. 
 

4- A responsabilidade dos usuários ao redor do estabelecimento 
 

Na ausência de depose-minute e de passadeiras suficientes, muitas irregularidades de 
funcionamento persistem e atos de falta de civismo são observados diariamente, com destaque para 
excesso de velocidade dos automobilistas e estacionamento ilegal em fila dupla em frente à escola 
ou ao lado do acesso dos alunos do collège e lycée . Esses comportamentos resultam no risco de 
crianças e adolescentes. 
Se não pudermos atuar relativamente ao comportamento de todos os utentes da Avenida Duarte 
Pacheco, é no entanto da responsabilidade de todos os utentes da escola adotar comportamentos 
de trânsito e circulação pedonal à volta da escola que não coloquem ninguém em perigo. 
Convidamo-lo a estacionar, sempre que for possível, no parque de estacionamento das Amoreiras 
para evitar o congestionamento da envolvente da escola nos horários de entrada e saída dos alunos. 
Também pedimos que insistam com os vossos filhos para que tenham o máximo de atenção. Além 
disso, o comportamento perigoso na estrada é observado regularmente. Em particular, descobrimos 
que os adolescentes usam scooters sem qualquer respeito pelas regras básicas de segurança, por 
exemplo, andando em sentido contrário. É urgente consciencializá-los sobre esta questão. Iremos 
realizar uma ação de sensibilização nas turmas do secundário sobre este assunto. Contamos também 
com o vosso apoio para falar sobre isso com os vossos filhos. 
 
As associações de pais                                                             A equipa de diração do LFCL 
 


