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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 Informação e 

Planeamento (SIP) – 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. 

Nota : Informa-se que todas as atividades previstas para 

realizarem-se ao ar livre, podem estar condicionadas pela 

situação atmosférica. 
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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 para a Redução das Catástrofes Naturais  

Formato da iniciativa: A definir 

Tema: “Proteção Civil” 

Data: 10 a 14 outubro 2016 

Local: a definir 

Horário: A definir 

Destinatários: alunos do 1º Ciclo 

 Objetivos: Sensibilizar os jovens para a segurança e resiliência; 

 Numerus clausus: 2 turmas por Escola. 

 Forma de seleção: data de receção das candidaturas. 

Comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil   

Formato da iniciativa: Semana Municipal de Proteção Civil 

Tema: “Proteção Civil” 

Data: 29 fevereiro e de 1 a 4 março 2017 

Local: a definir 

Horário: Todo dia 

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 – “Fazer arte com a Floresta” 

Formato da iniciativa: Exposição e atividades no âmbito dos trabalhos elaborados pelos 

alunos com sobrantes florestais (materiais existentes no solo da 

floresta). 

Data: A definir (entre 15 março e 15 abril) 

Destinatários: alunos do 1º ciclo. 

Local: A definir 

 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. 

 

Programa “Prevenir desde já!” 

Formato da iniciativa: ação de sensibilização. 

Local: Instalações das Escolas candidatas 

Destinatários: alunos do 1º ao 4º ano. 

Duração: aproximadamente 60 min. 

Datas: As sessões decorrerão de 2ª a 6ª feira, nos períodos da manhã (09h30 às 10h30 

e/ou das 11h00 ao 12h00, 11h30 ao 12h30) e da tarde (14h30 às 15h30 e das 16h00 

às 17h00 ou 16h30/17h30). 

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: 

Computador e datashow e ou quadro interativo 

Nota: 

A Proteção Civil só entende a (s) ação (ões) por efetivamente calendarizada (s), 

após a devolução pela escola do email endereçado pelo SMPC, com a nossa 

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); 

 Primeiros Socorros (3º e 4º anos); 

 Segurança na praia (1º a 4º anos); 

 Planos de emergência (1º a 4º anos). 

 

   Processo de Candidatura 

 

 
As candidaturas às iniciativas constantes do Projeto de Ação Educativa são efetuadas 

mediante preenchimento, por turma do formulário de candidatura, criado para o 

efeito. 

Solicita-se que no preenchimento do formulário de candidatura, seja indicado: 

 A(s) ação (ões) pretendida (s) para a turma; 

 Data pretendida; 

 Horário para realização da (s) ação (ões). 

 

Este formulário deverá ser remetido ao Serviço Municipal de Proteção Civil, via email 

ou fax, preferencialmente até 30 Setembro 2016. Excecionalmente e, mediante 

apreciação do SMPC e eventuais vagas e disponibilidade existentes, poderão ser 

aceites candidaturas até 1 mês antes da data marcada para a iniciativa em questão. 

Câmara Municipal de Odivelas 

Serviço Municipal de Proteção Civil,   

Rua Vasco Santana, nº21-A 2620 – 364 Ramada 

Tel: 219320895/6 

Fax: 210435595 

Email para envio da candidatura: prcivil@cm-odivelas.pt  
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