
PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 
ANO LETIVO 2012/2013 

 

Atividade Público-alvo Descrição Calendarização 

Apresentação do Clube de 
Proteção Civil da Escola 

Comunidade escolar Exposição de material do SRPCBA. setembro 

Divulgação do clube no site da 
escola 

Comunidade escolar Afixação de cartaz de divulgação do Clube de Proteção Civil.  outubro 

Regulamento do concurso para 

a criação do logótipo do clube 
Alunos do clube 

Elaboração do regulamento do concurso para a criação do logótipo 
do clube (com a colaboração da professora Sónia Rosmaninho). 

novembro  

Divulgação da conceção do 

logótipo do clube 
Alunos do 3º ciclo  Divulgação do concurso de criação do logótipo do clube. dezembro 

Conceção do logótipo do clube Alunos do 3º ciclo Concurso dos modelos do logótipo do Clube de Proteção Civil. 
Janeiro e 
fevereiro 

Sinalização de emergência Alunos do clube 
Construção de um PowerPoint com o significado da sinalização de 
emergência, para divulgação junto à comunidade escolar. 

janeiro 

Panfleto sobre riscos 
tecnológico 

Pais e Encarregados de 
Educação e comunidade escolar 

Criação de um panfleto sobre riscos tecnológicos. fevereiro 

Página web do clube Alunos do clube 
Criação da página Web do clube (com a colaboração do professor 
Dénio Álamo). 

fevereiro 

Dia Internacional da Proteção 
Civil (dia 1 de Março) 

Clube e alunos em geral 
Atividades diversas (demostrações: manipulação de extintores; 
exposição de viatura dos bombeiros) 

Março (6 às 
9:15 palestra e 

às 14:15 
demonstração) 

Palestra Alunos do 3º ciclo 
Palestra sobre alterações climáticas e suas implicações nas 
populações 

Fevereiro (21 
às 9:15) 

Visita de estudo  Alunos pertencentes ao clube 
Deslocação à Sede do Serviço Regional de Proteção Civil e 
Bombeiros dos Açores pelos alunos do clube. 

maio 

Curso Suporte Básico de Vida 
Professores e auxiliares de 
Educação 

 Suporte Básico de Vida com complementaridade em primeiros 
socorros, para 20 pessoas numa sala de aula da escola. 

março 

Peddy-paper Alunos do 2º e 3º ciclos Realização de um Peddy-paper sobre normas e regras de protecção. junho 

 

O coordenador: João Fagundes 


