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Introdução

Tem sido apanágio deste Serviço apostar numa aculturação da população em termos
de segurança e de Proteção Civil.
Cremos por isso que cada indivíduo, como membro ativo da sociedade, deve participar
e fazer valer o seu papel de agente de Proteção Civil participando em todo o sistema. A
melhor forma de cada um poder intervir, é em primeiro lugar, estar bem informado
no que respeita aos riscos existentes e aos procedimentos a ter caso cada um
deles aconteça. É aqui que a Proteção Civil tem um papel fundamental, na medida em
que depende dela a veiculação da informação que dotará a população de
conhecimentos básicos, permitindo a sua autoproteção e até prestação de socorro a
quem dele necessite.
Desde praticamente o início da sua existência que a Proteção Civil Municipal tem
desenvolvido ações que visam cumprir uma das suas atribuições – a informação das
populações.
Através das mais variadas ações, a Proteção Civil – através do seu Setor Pedagógico e
de Informação (SPI) – tem alcançado diversas franjas populacionais na tentativa de
sensibilizar, consciencializar e dotar os munícipes de conhecimentos relativos aos
riscos a que estão sujeitos, bem como das respetivas medidas de autoproteção.
Não obstante a restante população, é a população escolar, em particular a do 1º ciclo
do ensino básico, a que tem requerido maior atenção e intervenção por parte do SMPC,
tanto assim é que têm sido por este serviço da Autarquia desenvolvidas diversas ações
junto da maioria das escolas do ensino básico do 1º ciclo, precisamente com o objetivo
de serem transmitidos esses conhecimentos.
É na senda deste objetivo, que apresentamos a nossa oferta educativa/projeto de ação
educativa para o próximo ano letivo.
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O Projeto de Ação Educativa

O Projeto de Ação Educativa que este Serviço pretende desenvolver, engloba um
conjunto de atividades que se encontram abaixo descritas e calendarizadas.
Todas as iniciativas, salvo as que a isso fizerem referência, são destinadas a todos os
alunos do 1º ciclo do ensino básico.

COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA PROTEÇÃO CIVIL
Formato da iniciativa: Exposição/Workshops
Tema: “ Prevenção e Proteção”
Data: 1 de Março de 2013
Local: Centro Comercial Odivelas Parque
Horário: Todo dia
3
Destinatários: alunos do 1º Ciclo
Objetivos:
•

Sensibilizar os jovens para a cultura de Proteção Civil;

Numerus clausus: 2 turmas por Escola.
Forma de seleção: data de receção das candidaturas.
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DIA MUNDIAL DA FLORESTA – SENSIBILIZAÇÃO PARA A PREVENÇÃO
DA FLORESTA

Formato da iniciativa: Jogos e Parque Aventura
Data: 21 Março 2013
Destinatários: alunos do 1º ciclo.
Local: Pinhal da Paiã
Objetivo: Sensibilizar as crianças para a importância da preservação do património
florestal, bem como para as medidas tendentes a evitar os fogos florestais.

Forma de seleção: data de receção das candidaturas.

PROJETO ESCOLAR SOBRE PROTEÇÃO CIVIL
À semelhança dos anos anteriores, será deixada à discricionariedade de cada Escola a
possibilidade de, em parceria com este SMPC, ser desenvolvido um projeto anual com
diversas atividades subordinadas a questões de prevenção, segurança e Proteção Civil.
Os projetos poderão ter a duração que for acordada entre a Escola e o SMPC, podendo
também ser dirigidos a toda a população escolar ou a anos/turmas concretas.

PROGRAMA “O SALVADOR VAI A BANHOS!”
Formato da iniciativa: Atividade ao ar livre – Praia
Destinatários: todos os alunos do 1º ciclo.
Objetivo: transmitir conhecimentos relativos à segurança e conduta a adotar na praia
e/ou piscina.
Numerus clausus: 45 alunos por dia de iniciativa.
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Datas: Junho em dias a comunicar em tempo oportuno.
Forma de seleção: data de receção das candidaturas.

PROGRAMA “COMO SALVAR UMA VIDA EM 60 SEGUNDOS”
Formato da iniciativa: Cursos de formação ou ações de sensibilização em noções
básicas de socorrismo.
Curso básico de socorrismo de 12 horas ou de 15 horas;
Ações de sensibilização em socorrismo, com a duração de 3 horas.
Destinatários: docentes, auxiliares de ação educativa e alunos.
Objetivo: transmitir conhecimentos relativos à prestação de primeiros socorros
básicos, para auxílio e socorro de pequenos acidentes ocorridos em contexto escolar.
Numerus clausus: Mínimos de 12 elementos por curso de formação, ou ação de
sensibilização.
Forma de seleção: data de receção das candidaturas, de acordo com as datas de
realização.
Horário: Em horário a definir com as Escolas.
Local de realização: nas instalações da Escola candidata.

PROGRAMA “PREVENIR DESDE JÁ!”
Formato da iniciativa: ação de sensibilização.
Local: Instalações das Escolas candidatas
Destinatários: alunos do 1º ao 4º ano.
Duração: aproximadamente 40 min.
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Datas: As sessões decorrerão às Segunda-Feira e Quarta-Feira, nos períodos da manhã
(09h30 às 10h30 e das 11h00 ao 12h00) e da tarde (14h30 às 15h30 e das 16h00 às
17h00).
Material necessário: As Escolas que se candidatarem ao “Prevenir desde já”,
devem garantir a existência do equipamento necessário para a realização das
respetivas ações de sensibilização, na Escola:
Computador e Datashow ou televisão e DVD.
Na candidatura, devem as Escolas informar a Proteção Civil, qual o tipo de
equipamento que dispõem para a realização das ações de sensibilização e
garantir que no dia calendarizado para a ação, que este equipamento estará
disponível.
A Proteção Civil só entende por efetivamente calendarizada as ações de
sensibilização, após a devolução do fax enviado por nós para a Escola com a
proposta de calendarização e devolvido pela Escola com a devida concordância.

Temas a abordar nas sessões:
•

Acidentes domésticos (1º e 2º anos);

•

Perigos em espaços públicos (2º, 3º e 4º anos);

•

Prevenção de incêndios florestais (1º a 4º anos);

•

Sismos (3º e 4º anos);

•

Cheias (3º e 4º anos);

•

Planos de emergência (1º a 4º anos).

Início: Outubro de 2012
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PROJETO “MAIS PROTEÇÃO NA ESCOLA”
Não obstante as Escolas terem Planos de emergência e executarem simulacros, nem
sempre a compreensão dos riscos está presente, interessa identificar procedimentos
corretos em situação de evacuação, proceder à identificação dos locais, que
apresentem potenciais riscos e realizar uma análise dos equipamentos existentes.
Por vezes, apesar dos riscos serem objetivamente conhecidos, existem riscos
subjetivos que estão diretamente ligados com situações associadas a falhas humanas.
Estes riscos podem ser minimizados através da informação, sensibilização e formação
da população escolar no que concerne ao papel que terão que desempenhar face à
emergência.
Uma população com informação face aos riscos estará melhor preparada para se auto
proteger.
Este projeto envolve a seguinte acção:

FORMAÇÃO “PLANOS DE EMERGÊNCIA ESCOLAR”
Curso de Formação a Auxiliares de Ação Educativa e Professores sobre a elaboração e
execução do Plano de Emergência da Escola.
Esta iniciativa é da responsabilidade do Sector de Operações e Socorro do Serviço
Municipal de Proteção Civil, pelo que os pedidos de informação serão prestados por
esse Sector.

1. Curso de formação (7h) em Planos de emergência.
Destinatários: docentes e auxiliares de acção educativa.
Objectivo: transmitir conhecimentos relativos à elaboração e execução do Plano de
Emergência da Escola.
Numerus clausus: 16 elementos por acção de formação.
Forma de seleção: data de receção das candidaturas.
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Inicio: Outubro de 2011

•

Planos de emergência (Esta ação de sensibilização pode ser ministrada
tanto pelo SPI como pelo SOS do SMPC).

Inicio: Outubro de 2011
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Processos de Candidatura

As candidaturas às iniciativas constantes do Projeto de Ação Educativa são efetuadas
mediante preenchimento da ficha de candidatura criada para o efeito.
Esta ficha deverá ser remetida ao Serviço Municipal de Protecção Civil, via postal ou
via fax, até ao dia 30 de Setembro 2012. Excecionalmente e, mediante apreciação do
SMPC e eventuais vagas existentes, poderão ser aceites candidaturas até 1 mês antes
da data marcada para a iniciativa em questão.
De acordo com o numerus clausus vigentes, a seleção para a participação nas
iniciativas será feita de acordo com a data de receção no SMPC das fichas de
candidatura.
Câmara Municipal de Odivelas
Serviço Municipal de Proteção Civil, Rua Laura Aires, nº6, Arroja 2675-563
Odivelas
Fax: 219346959
Emails : paula.mendes@cm-odivelas.pt ; maria.correia@cm-odivelas.pt; prcivil@cmodivelas.pt
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Projeto de Ação Educativa 2012/2013
Ficha de Candidatura
Escola: ______________________________________________________________
Responsável pela candidatura: _____________________________________
Contacto: _________________________

Iniciativa

N.º de turmas

N.º total de
Participantes

Anos

Dia Internacional da Proteção
Civil
Dia Mundial da Floresta
Projeto Escolar sobre
Proteção Civil
9
Boletim “O Salvador”
O Salvador vai a banhos
O Salvador vai `a Piscina

“Como Salvar uma vida em 60 segundos”- Curso básico de Socorrismo

N.º Elementos

Grupo Profissional

Data
pretendida

Turno
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“Prevenir desde já!”
N.º de turmas

Ano

Data
pretendida

Turno

Tema

Indique por favor, qual o equipamento que a Escola possui:

Computador e Datashow
Televisão e DVD
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Formação: “Planos de Emergência escolar”
N.º Elementos

Grupo Profissional

Data pretendida

Turno

