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CLUBE DA PROTECÇÃO CIVIL 

 

 
Apresentação do Clube, objectivos e actividades a desenvolver 

 
 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 
NOME DO CLUBE/ PROJECTO CLUBE DA PROTECÇÃO CIVIL 

ÂMBITO (RESUMO)  
 

 
Inscrito no programa de sensibilização pública do SNBPC, o clube 
procurará envolver a comunidade educativa, prestando apoio, sempre 
que necessário, ao Delegado de Segurança da Escola e é desenvolvido 
em parceria com agentes e serviços da Protecção Civil, entre outros. As 
linhas orientadoras deste CLUBE vão no sentido que os alunos adoptem 
e promovam uma cultura de segurança, de autoprevenção e 
autoprotecção, conducentes à reflexão e tomada de decisão, quando 
confrontados com os principais acidentes que podem ocorrer no local de 
trabalho, durante as deslocações para o trabalho e/ou escola ou 
provocados por Catástrofes Naturais e Tecnológicas. 
 

COORDENADOR  
 
Teresa Veladas (Ciências Físico-Químicas, Estudo Acompanhado e 
Sala de Apoio a alunos do Ensino Especial) 
 

OUTROS PROFESSORES 
ENVOLVIDOS 

 
Professores dinamizadores: Delegada de Segurança, Rosinda Ferreira; 
e Elisabete Carvalho em Ciências Naturais e Sala de apoio a alunos do 
Ensino Especial. 
Professores com actividades do clube: Ana Maria Lopes em HSST; 
Cândida Ferreira da Silva em Formação Cívica e Geografia; Isabel 
Santos na sala de apoio com alunos do Ensino Especial; Patrícia 
Valente em Educação Visual, Amália Gonçalves em E.Tecnológica; 
Ivone Mamede em Formação Cívica e Isilda Maia em Área Projecto. 
 

PARCERIAS PREVISTAS  
 

 
Agentes e Serviços da Protecção Civil 
Ensino Especial da Escola 
Clube da Floresta 
Clube Liga-Te 
 

DISCIPLINAS ASSOCIADAS 
(TRANSDISCIPLINARIDADE) 

Ciências da Natureza / Ciências Naturais; HSST; Ciências Físico-
Químicas; Formação Cívica; Geografia; Área Projecto; EVT / ET 
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FORMAS DE DIVULGAÇÃO 

 
http://abeiradouro.net/ 
 expositores / cartazes 
LCD da sala dos professores 
X Outros meios. Quais?  

• Site Do Clube da Protecção civil 
• Eventualmente o PROCIV – Boletim informativo da Autoridade 

Nacional de Protecção Civil; 
• Comunicações escritas aos encarregados de educação dos 

alunos integrados no Clube (por exemplo, anunciando 
actividades a desenvolver). 
 

ANOS LECTIVOS DOS ALUNOS A 
ENVOLVER 

 
De vários anos e turmas do 2º ciclo e do 3º ciclo e alunos do Ensino 
Especial 

ENVOLVIMENTO EM PROGRAMAS 
COMUNITÁRIOS, MUNICIPAIS, 
NACIONAIS OU INTERNACIONAIS  

 
- Programa de sensibilização pública do SNBPC aliado ao Projecto 
Comunitário Informação Pública coordenado pela Agência Sueca de 
Socorro e Salvamento. 
- Projecto Comenius “Os ritmos de vida e a sua relação com o clima”. 
  

CRÉDITOS DA COMPONENTE NÃO 
LECTIVA A UTILIZAR . Definido pela Direcção Executiva. 

 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CRIAÇÃO / CONTINUIDADE 

C
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1. ENQUADRAMENTO À LUZ DO 
PROJECTO EDUCATIVO  

 
• O Clube da Protecção Civil contribui para a diversificação e valorização 

das aprendizagens;  
• Permite desenvolver Competências que contribuem para a adopção de 

atitudes e comportamentos responsáveis e adequados face a acidentes 
graves ou catástrofes que as populações possam a vir enfrentar, 
nomeadamente: 
- Estimular atitudes e comportamentos de respeito pelo outro, de 
responsabilidade e de participação; 
- Mobilizar os aspectos psicomotores tendo em vista a prevenção de 
desastres; 
- Estabelecer e a respeitar regras para o uso colectivo de espaços em  
casos de emergência; 
- Manifestar respeito por normas de segurança pessoal e colectiva na 
implementação do plano de emergência. 
- Avaliar e ajustar os métodos de trabalho às necessidades da 
comunidade escolar e à promoção da segurança colectiva; 

• Estreita a ligação entre a escola, os pais/EE e o meio social, cultural e 
económico e permite dar a visibilidade aos trabalhos dos alunos; 

• Fomenta a criação de parcerias com entidades públicas e privadas 
locais ligadas à Protecção Civil; 

• Permite ainda desenvolver inúmeras competências gerais: 
-Interpretar acontecimentos, situações e aspectos ligados à sua 
própria cultura e enquadrados no seu contexto histórico, social e 
geográfico; 
-Utilizar os saberes científicos e tecnológicos para compreender a 
realidade natural e sociocultural e abordar situações e problemas do 
quotidiano; 
-Contribuir para a protecção do meio ambiente, para o equilíbrio 
ecológico, e para a preservação do património; 
-Estabelecer uma metodologia personalizada de trabalho e de 
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aprendizagem; 
• Promove o bom relacionamento entre os vários intervenientes da 

comunidade educativa em virtude da tipologia de actividades que 
dinamiza; 

• Está receptivo à inovação educativa, esforçando-se por melhorar 
equipamentos e práticas educativas; 

• Contribui para a articulação inter-ciclos, estando receptivo a actividades 
de alunos que vão desde o pré-escolar ao Secundário; 

• Promove actividades extracurriculares, como, por exemplo, a 
participação nos jogos da Protecção Civil  

• Promove o trabalho cooperativo e a interdisciplinaridade 
- As actividades serão desenvolvidas em diversas disciplinas e com 
articulação a outros clubes da escola e estima-se ainda – neste ano 
lectivo – participar no projecto internacional Comenius por exposição 
de trabalhos relacionados com as alterações climáticas e as suas 
consequências para biodiversidade da região e para o bem-estar das 
populações locais.  

 

2. RELEVÂNCIA PARA OS ALUNOS 
E A ESCOLA  
 

 
Pelo referido anteriormente, deduz-se a relevância das actividades 
dinamizadas pelo Clube da Protecção Civil para a escola e, em particular, 
para os alunos. Ainda assim é de salientar que o Clube desenvolve 
Competências específicas no quadro da Protecção Civil e da educação 
para a segurança e prevenção de riscos, que constituem um elemento 
fundamental para criação na escola de uma cultura de segurança. 
 

3. CONTINUIDADE  

 
Tendo em conta a fundamentação apresentada nos pontos 1 e 2, 
considera-se a criação e a continuidade do clube mais do que relevante, 
uma necessidade para o Agrupamento e para a Comunidade envolvente 
da escola. 
 

4. Nº DE ALUNOS A 
ENVOLVER 

 
Cerca de 50 alunos. 
 

5. ENVOLVIMENTO NA 
COMUNIDADE  

 
O envolvimento do Clube da Protecção Civil na Comunidade Educativa 
está patente nos pontos 1 e 2. 
 

6. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA  

 
É usual que os parceiros e as entidades ligadas à protecção civil 
disponibilizem recursos variados para a operacionalização das actividades 
como sejam material para as gincanas da segurança, folhetos informativos, 
cartazes, filmes temáticos da protecção civil para além de requisitarem em 
dia próprio, um espaço para a realização dos jogos da protecção civil. No 
entanto, vão também ser estabelecidos contactos para a criação de um 
fundo de autonomia do Clube na própria escola principalmente para 
permitir adquirir material necessário à elaboração dos trabalhos dos alunos 
e para a impressão e fotocópia dos folhetos informativos e de 
comemoração de efemérides a distribuir pela Comunidade Educativa. 
 

 
7. ARTICULAÇÃO COM OUTROS 
PROJECTOS E/OU ESTRUTURAS 
DA ESCOLA 
 

 
É intenção das professoras Dinamizadoras do Clube da Protecção Civil 
que haja uma articulação efectiva e produtiva com outros projectos 
escolares, como por exemplo os Clubes Liga-te e Clube da Floresta, bem 
como com o Departamento do Ensino Especial. 
 
À semelhança do registado no ponto 1 deste quadro, o Clube projecta 
também participar no projecto internacional Comenius, dinamizado pelos 
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docentes Natividade Santos e Albino Santos. 
 

8. ORIGINALIDADE (INOVAÇÃO OU 
AJUSTAMENTOS)  

 
A criação do projecto do Clube da Protecção Civil não se prende com a 
originalidade mas sim com o facto de ser a Protecção Civil da 
responsabilidade e dever de todos: entidades públicas, empresas e 
Cidadãos. Assim, mais do que um clube inovador há a necessidade de 
existência de um clube com uma tarefa, com uma missão eminentemente 
cívica. 

 
 

3. OBJECTIVOS 
 
São objectivos do Clube: 

• Sensibilizar a comunidade escolar e em particular os alunos para a protecção civil; 
• Envolver a Comunidade Educativa na construção de uma cultura de segurança; 
• Informar a população escolar sobre os riscos colectivos; 
• Conhecer protagonistas e intervenientes; 
• Identificar riscos naturais e tecnológicos; 
• Adquirir hábitos de segurança; 
• Desenvolver competências no âmbito da protecção civil; 
• Promover atitudes e comportamentos adequados em situação de emergência. 
• Concepção de hipóteses de intervenção; 
• Promover atitudes de respeito, responsabilidade, cooperação, criatividade, sensibilidade, participação na 

comunidade, solidariedade, preservação ambiental e cidadania; 
• Organizar Ateliês de sensibilização no âmbito das temáticas de protecção civil e/ou material de apoio a aulas 

de Acompanhamento Educativo e Formação Cívica. 
 

 
 

4. RECURSOS 
 
1. ESPAÇOS NECESSÁRIOS 
 

Sala com mesa de trabalho e cadeiras (foi disponibilizado a Sede do 
Clube da Floresta) 

2. RECURSOS MATERIAIS Computador com ligação à Internet. 
 

 
3. RECURSOS TEMPORAIS – 
DURAÇÃO (LONGO PRAZO) 
 

Projecto a renovar anualmente. 

 
4. RECURSOS TEMPORAIS – 
HORÁRIOS PREFERENCIAIS 
 

A designar pelo Órgão de Gestão e de acordo com a compatibilidade de 
horários dos alunos inscritos e das docente dinamizadoras do clube. O 
regulamento dos clubes de Protecção Civil considera, no entanto, ser 
necessário no mínimo 90 minutos semanais. 

5. OUTROS ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 

 
5. ACTIVIDADES PARA O PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADE DESTINATÁRIOS DATA 

1 
 

Simulacro de acidente 
 

 
Comunidade Educativa 

 
Outubro 
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2 Elaboração do logotipo e mascote do 
clube Algumas turmas do 8º e do 9º. Novembro 

3 Semana da segurança Sócios do Clube, Comunidade 
Educativa Provavelmente em Março 

4 
Dia da protecção civil-participação nos 
jogos da protecção civil e apresentação de 
trabalhos dos alunos nesta área 

Sócios do Clube ou Grupo de 
alunos a designar Início de Março 

5 Gincana da Segurança Alunos do Ensino Especial e 
grupos de alunos do 2º ciclo  A designar 

 
 
 
 

6. ACTIVIDADES DE CARÁCTER PERMANENTE  
ACTIVIDADES DESTINATÁRIOS 

1 - Realização de contactos com outras entidades no sentido de 
realizar protocolos de colaboração com os agentes e serviços de 
protecção civil, entre outros; 
2- Elaboração de cartazes e/ou folhetos de sensibilização, de notícias 
associadas à comemoração de efemérides; 
4 - Criação de Cinemateca da Protecção Civil (Com eventual projecção 
de filmes, na Biblioteca ou no Auditório) 
5 – Colaboração com a Delegada de Segurança da Escola na 
realização de exercícios ou simulacros de acidente na Escola; 
6. – Proposta e elaboração da mascote do Clube e cartão de Clube 
aos alunos; 
7 - Realização de possíveis protocolos de colaboração, com os BVM, 
GNR e Câmara Municipal …;  
8- Divulgação das actividades do Clube em diversos suportes: rádio da 
escola; jornal o rabelinho; página da escola; cartazes, LCD da sala dos 
professores. 
9-Caso seja possível algumas aulas de acompanhamento educativo 
serão preenchidas com a realização de actividades propostas pelo 
Clube, projecção de filmes,  
10 -Semana da Segurança, Março (ou outra data a designar). 
- Organização de uma palestra, com pais e encarregados de 
educação, no âmbito da Protecção Civil. 
- Ateliê de sensibilização no âmbito das temáticas de protecção civil 
e/ou material de apoio a aulas de Acompanhamento Educativo e 
Formação Cívica. 
- Exposição de trabalhos dos alunos relacionados com o Clube 
incluindo as propostas para a mascote e logótipo do Clube;  
11- Participação na organização da comemoração de efemérides: 
Ambiente, dias 21e 22 de Março e dia 5 de Junho, dia Nacional da 
água, 1 de Outubro, entre outros;  
12- Possibilidade de realização de uma gincana de segurança 
rodoviária, em data a designar pela entidade que disponibiliza o 
material; 
13 – Participação na Comemoração do dia da Protecção Civil de 
Gondomar, início de Março, onde serão realizados diversos jogos da 
protecção civil. 

 
Os sócios do Clube e, em geral, a 
Comunidade Educativa.  

 
MEDAS, 26 DE OUTUBRO DE 2010 
 
 
OS PROPONENTES: TERESA VELADAS 

ELISABETE CARVALHO 


