
 

 

Escola Básica e Secundária Alfredo da Silva 
Ano Letivo 2022/2023 

 

 

 

 

Projeto do Clube de Proteção Civil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALFREDO DA SILVA 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA ALFREDO DA SILVA 
  

 

 

1. Introdução 
 

O sucesso do processo de ensino-aprendizagem dos alunos passa pela construção 

de competências nas mais diversas áreas. Assim sendo, é fundamental que o aluno 

adquira também competências na área da segurança e prevenção de risco. Estas 

competências irão permitir ao aluno, enquanto cidadão ativo, adquirir uma postura 

adequada, ativa, e responsável em situações de acidentes graves e catástrofes 

dinamizadora da segurança. Por isso achamos de extrema importância a implementação 

na nossa escola do projeto “Clube de Proteção Civil”, uma vez que a segurança de todos 

está nas mãos de cada um de nós. 

O projeto “Clube de Proteção Civil” insere-se no programa de sensibilização 

pública da Autoridade Nacional de Proteção Civil/ANPC e dos Bombeiros, e pretende 

educar para a prevenção de riscos de diferentes tipologias. 

O saber atuar em situações de acidentes graves e catástrofes torna-se cada vez 

mais importante face às mudanças vertiginosas que a sociedade sofre as quais passam 

também por alterações a vários níveis, de certa forma imprevisíveis com consequências 

bastante importantes na vida de todos os cidadãos. 

 

2. Finalidades e objetivos do Clube de Proteção Civil 

 

2.1. Finalidades: 

 

 Informar a população escolar sobre riscos coletivos; 

 Envolver a comunidade educativa na construção de uma cultura de segurança; 

 Educar para a prevenção e minimização de riscos; 

 Promover uma cidadania ativa e participante. 

 Promover a implementação das Medidas de Autoproteção da Escola. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Sensibilizar a comunidade escolar para a proteção civil; 

 Conhecer protagonistas e intervenientes; 

 Identificar riscos naturais e tecnológicos; 
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 Adquirir hábitos de segurança; 

 Promover atitudes e comportamentos adequados em situações de emergência. 

 

3. Organização do Clube de Proteção Civil 
 

3.1. Estrutura 

 

No Clube de Proteção Civil participam alunos e professores e, sempre que 

possível, membros do pessoal não docente, agentes e serviços de proteção civil locais. 

 

3.2. Responsáveis 

 

Os responsáveis pelo Clube de Proteção Civil são os docentes Júlia Mendes, 

Lídia Monteiro e Carlos Pires. 

 

3.3. Horário do Clube 

 

4ª Feira: 14h:30 e 15h:30 

 

3.4. Local 

 

Laboratório de Física – Sala A 103 
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3.5. Plano de atividades  

 

Ano Letivo 2022- 2023 
Atividades Ações desenvolvidas Dinamizadores Recursos Calendarização Destinatários 

   Humanos Materiais   

- Elaboração do 

cartaz de 

divulgação do 

Clube 

 - Docentes que integram o 

clube. 

- Docentes que 

integram o 

clube. 

- Computadores 

com acesso à 

internet.  

1º período. Comunidade 

Escolar. 

- Elaboração da -

ficha de inscrição 

no Clube 

 - Docentes que integram o 

clube. 

 

- Docentes que 

integram o 

clube. 

 

- Computadores 

com acesso à 

internet.  

1º período. Comunidade 

Escolar. 

- Divulgação em 

todas as turmas da 

escola da 

existência do 

Clube e do horário 

de funcionamento 

Leitura aos alunos do 

documento informativo. 

- Docentes que integram o 

clube. 

 

- Docentes que 

integram o 

clube. 

 

- Papel e outros 

materiais. 

1º período. Comunidade 

Escolar 

- Elaboração do 

logotipo  

 

- Sensibilização em sala de 

aula pelo Serviço Municipal 

da Proteção Civil; 

- Elaboração na aula de  Ed. 

Visual das propostas de 

logotipo. 

- Docentes que integram o 

clube; 

Docente  de Ed. Visual;  

Serviço Municipal da 

Proteção Civil. 

- Alunos dos 7º e 

8º anos;  

- Docente de EV 

das turmas; 

- Docentes que 

integram o 

Clube. 

- Computadores 

com acesso à 

internet.  

 

2º período. Comunidade 

Escolar. 

- Eleição/escolha 

do Logotipo para 

o Clube 

 

- Exposição dos logotipos 

elaborados pelas turmas do 

7ºs e 8ºs anos; 

- Seleção do Logotipo do 

Clube pela comunidade 

escolar. 

- Docentes que integram o 

clube; 

Docente de Ed. Visual.  

 

- Docentes que 

integram o 

clube; 

Docente de EV. 

 

- Placards e 

Cartolinas. 

 

Final do 2º 

período. 

Comunidade 

Escolar. 
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- Evacuação da 

escola em situação 

de emergência. 

- Informação de regras e 

procedimentos de evacuação 

em situação de emergência; 

- Sensibilização para a 

importância do cumprimento 

das normas de evacuação. 

-- Docentes que integram 

o clube; 

- Diretores de Turma; 

- Alunos do Clube de 

Proteção Civil. 

-Docentes; 

- Alunos; 

- Funcionários. 

 2º período Comunidade 

Escolar. 

- Simulacro.   

 

 

 

 

 

- Serviço Municipal da 

Protecção Civil; 

Bombeiros Voluntários 

Sul e Sueste; 

Polícia de Segurança 

Publica; 

- Clube de Proteção Civil; 

- Equipa de Segurança. 

  

Megafone 

Coletes 

identificados com 

o logotipo do 

Clube; 

Listagens de 

alunos. 

Final do 2º 

Período  

Comunidade 

Escolar. 

- Divulgação na 

página Web e 

Inforesas (jornal 

do agrupamento). 

 - Equipa do Clube da 

Proteção Civil. 
   Comunidade  

Local. 

 

 O Clube, será responsável pelo planeamento, organização, e realização das suas próprias atividades e tomará providências para conseguir os elementos 

necessários para a sua consecução, exceto em caso de projetos conjuntos ou atividades levadas a efeito com outras organizações, em que a responsabilidade 

será compartilhada.  

 O Plano de Atividades é elaborado anualmente (obedecendo ao modelo implementado pela Escola) de acordo com as temáticas selecionadas, e com as 

possibilidades da comunidade educativa.  

 

3.6. Avaliação 

 

Oscultação das opiniões dos alunos inscritos no Clube. 

No final do ano letivo será elaborado um relatório final das atividades dinamizadas no Clube. 


