
APEE EB 2, 3 Sophia de Mello Breyner Andresen 

Email: apee.eb23.smbandresen@sapo.pt  

Página de Facebook: www.facebook.com/APESMBA/  

Blog: apee_smbandresen.blogs.sapo. pt/ 
 

APEE Escola Secundária Fernando Namora 

Email: apee.fernandonamora@gmail.com  

Página de Facebook: www.facebook.com/Associação

-de-Pais-Escola-Secundária-Fernando-Namora-

486383288214304/  
 

APEE EB1/JI Sacadura Cabral 

Email: apeerfescsacadura@gmail.com 
 

Agrupamento de Escolas Fernando Namora 

Tel.: 214767710 

Fax.: 214767715/8  

Email: geral@aefn.pt  

Página de Internet: www.aefn.pt 
 

PSP - 65ª Esquadra—LX (Brandoa - Amadora) 

Tel.: 214760791  

Fax.: 214762451  

 
 

Campanha de sensibilização 

A SEGURANÇA COMEÇA EM TI 

C O N T A T O S  Ú T E I S  

P A R T I C I P A Ç Ã O :  
 

♦ Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola Básica. 2, 3 Sophia de Mello Breyner 
Andresen   

♦ Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola Secundária Fernando Namora   

♦ Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola Básica 1/JI Sacadura Cabral  

♦ Agrupamento de Escolas Fernando Namora 

♦ Policia de Segurança Pública—65ª Esquadra LX 
(Brandoa - Amadora) 

   

   

Se cumpriresSe cumpriresSe cumprires   

   estas regras estarás mais estas regras estarás mais estas regras estarás mais 

protegida(o)protegida(o)protegida(o)   

ESTATÍSTICAS 
 

Gráfico 1 - Distribuição relativa das ocorrências 
criminais  em escolas no ano letivo 2010-2011 

Gráfico 2 - Incidência de insegurança nas crianças e 
jovens dentro e fora da escolas por idade e sexo 
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• No percurso para a escola 
deves tentar andar acompa-
nhado, se possível em grupo ;  

• Deves evitar circular por de 
trás de grandes veículos 
estacionados, eles pro-
porcionam esconderijo 
fácil a quem tem más 
intenções ; 

• Em horas menos movimentadas evita 
fazer o teu percurso pela Av. Padre 
Sidónio Peixe (do SIMAS), porque pa-
ra além de ser 
mais isolada, 
proporciona 
uma melhor 
fuga a quem quer praticar o roubo e/
ou  situações de violência; 

• Sempre que presenciares 
alguma situação de violên-
cia não te deves envolver, 
procura antes a ajuda de 
um adulto;  

• Evita utilizar/mostrar o telemóvel den-
tro ou a caminho da escola/casa, as-
sim evitarás o roubo e aumentas a tua 
segurança pois terás mais 
atenção ao teu caminho e a 
atravessar passadeiras.  

AOS ALUNOS 

dereço da Empresa Principal 

Linha de Endereço 2 

Linha de Endereço 3 

Linha de Endereço 4 

Tel: 219-235-401 

Fax: 219-235-401 

Correio electrónico: alguem@example.com 

C O N T A T O S  

Legenda que 
descreve a ima-
gem ou gráfico. 

AOS PAIS Sabias que... 

• Existe uma Lei (n.º 51/2012 de 5 de 
setembro) que estabelece os direitos 
e os deveres do aluno? 

• O artigo 7.º da Lei n.º 51/2018 de 5 de 
setembro refere os direitos do aluno? 

• O artigo 10.º da Lei n.º 51/2018 de 5 de 
setembro refere os deveres do aluno? 

• A alínea r) do artigo 10.º da Lei  n.º 
51/2018 de 5 de setembro proíbe a 
“utilização de quaisquer equipamen-
tos tecnológicos, designadamente, 
telemóveis, ..., nos locais onde decor-
ram aulas ou outras atividades forma-
tivas ou reuniões de órgãos ou estru-
turas da escola em que participe, ...”?  

• O Programa Escola Segura tem a sua 
origem num protocolo celebrado em 
1992 entre o Ministério da Administra-
ção Interna e o Ministério da Educa-
ção? 

• A necessidade de reforço do número 
de efetivos do Projeto Escola Segura 
é apurada de acordo com a informa-
ção que o Comando da PSP possui 
das situações de agressões e assal-
tos ocorridos nas imediações da es-
cola e por essa razão todas as situa-
ções deverão ser participadas pelos 
pais e registadas pela PSP? 

Tendo existido um reforço policial nas horas de 
entrada, almoço e saída, verifica-se ser muito 
importante apelar aos Pais e Encarregados de 
Educação para que participem na melhoria da 
segurança dos alunos  

• Fale diariamente com o seu filho/educando  
sobre o seu dia escolar (acontecimentos/
problemas) 

• Sensibilize o seu filho/educando a fazer o 
percurso casa/escola//casa mais seguro; 

• Sempre que puder acompanhe o seu filho/
educando no percurso escolar. A presença 
de adultos nos percursos aumenta a segu-
rança de todos; 

• Evite que o seu filho/educando possua di-
nheiro e objetos de valor considerável, nome-
adamente telemóveis, pois serão alvo poten-
cial de roubo; 

• Conheça os nomes e os contatos dos cole-
gas e amigos mais próximos;  

• Sempre que presenciar uma situação de vio-
lência ou abuso, evite o conflito e discussão 
e exponha a situação à Polícia de Segurança 
Pública, à Escola e à Associação de Pais. As-
sim proporciona o correto tratamento da situ-
ação e evita situações piores e desagradá-
veis para si, para o seu filho e restante comu-
nidade escolar. 


