
OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS CALENDARIZAÇÃO/TEMAS DESTINATÁRIOS 
• Proporcionar aos alunos 

experiências/vivências de 

grande importância para a 

sua formação integral. 

• Desenvolver capacidades 

e competências de segu-

rança com o uso de tecno-

logias. 

• Sensibilizar a comunidade 

escolar para questões 

relacionadas com o papel 

da Proteção Civil. 

• Consciencializar a comuni-

dade escolar para as 

diferentes catástrofes na-

turais locais. 

• Consciencializar os alunos 

para a promoção de um 

meio escolar mais seguro. 

• Incentivar o espírito de 

participação, solidarie-

dade e responsabilidade, 

em situação de catástrofe.  

• Sensibilizar os alunos para 

a importância dos planos 

de prevenção. 

• Despertar nos alunos 

valores, princípios e 

atitudes comportamentais 

que conduzam à preven-

ção e mitigação de riscos. 

• Promover simulacros em 

situação de incêndio e de 

sismo. 

Sensibilização para os vários tipos 

de catástrofes que podem ocorrer 

e análise de catástrofes ocorridas 

nos Açores 

 

Elaboração de um cartaz de 

divulgação e sua afixação 

 

Comemoração do Dia Mundial das 

Catástrofes, com mensagens 

elaboradas pelos alunos e afixadas 

no placar da sala 18 

 

Jornal de Parede sobre catástrofes 

«O que ocorreu no Mundo e nos 

Açores» 

 

Elaboração de um Poster «Plano de 

Emergência Familiar» 

 

Peça de teatro de divulgação do 

clube, dinamizada pelo grupo de 

teatro «As Descalças» 

 

Palestra sobre sismos e vulcões 

 

Visita de estudo ao CVARG 

 

Análise das plantas de emergência 

da escola 

 

Jogos: 

Simbologia a aplicar nas plantas de 

emergência 

 

Sinalização de segurança 

 

Equipamento de segurança 

 

Palestra sobre movimentos de 

vertente e suas consequências 

 

Internet 

Computadores 

Máquina fotográfica 

Fotocopiadora 

Impressora 

Apresentações multimédia 

Vídeos 

Jogos 

Revistas 

Jornais 

Cartolinas 

Papel 

outubro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano. 

 

 

novembro/dezembro 

 

 

 

janeiro 

 

janeiro 

 

 

Ao longo do ano. 

 

 

 

 

Ao longo do ano. 

 

 

 

 

fevereiro 

 

fevereiro 

 

 

Comunidade escolar 

Comunidade educativa 

 

 

 

Dinamizadores: 

Professoras: Filomena Rebelo e 

Paula Wallenstein 

 

 

Colaboradores. 

Proteção Civil 

Bombeiros 

Universidade dos Açores 

As Descalças 

Professores e funcionários 



 

 

Visita de estudo aos Bombeiros 

 

Preparação do Hino do Clube 

 

Comemoração do Dia Internacional 

da Proteção Civil: Apresentação do 

Hino e Palestra sobre o Papel da 

Proteção Civil 

 

Visualização e análise de vídeos 

sobre catástrofes 

 

Elaboração de um poster sobre 

catástrofes ocorridas nos Açores e 

suas consequências 

 

Realização de percursos de 

segurança na escola 

 

Participação em simulacros 

organizados pelos agentes de 

Proteção Civil na Escola 

 

Teatro com os alunos, com a 

colaboração do grupo de teatro 

«As Descalças» 

 

Preparação da Gincana de 

segurança 

 

Realização da Gincana de 

Segurança 

 

Apresentação do teatro dos alunos 

à comunidade educativa 

 

novembro a março 

 

março 

 

 

 

Ao longo do ano. 

 

 

abril. 

 

 

 

Ao longo do ano. 

 

 

 

 

 

janeiro a maio 

 

 

maio. 

 

 

1ª semana de junho. 

 

junho 

NOTA:  

 Os temas propostos podem sofrer alterações de acordo com os interesses dos alunos ou decorrente da necessidade de ir ao encontro de outras atividades, caso não seja possível 

concretizar o planificado. 


