Ações de Sensibilização em Proteção Civil
O Clube de Proteção Civil da Escola Eugénio de Castro participou ativamente no
projeto “Prevenir para Proteger”, desenvolvido pelo Serviço de Proteção Civil da
Câmara Municipal de Coimbra. O projeto teve como objetivo principal a transmissão
aos alunos do ensino básico e a toda a comunidade escolar, de conceitos inerentes aos
conhecimento dos riscos, naturais e tecnológicos e dos comportamentos e atitudes a
tomar para a prevenção dos danos e minimização de consequências danosas.
Após a realização de uma reunião na Casa Municipal da Proteção Civil, para
conhecimento por um membro da Direção da Escola, dos conteúdos e das várias
etapas constituintes do projeto, iniciou‐se, através do Clube de Proteção Civil da nossa
Escola, o processo de envolvimento dos Professores das Escolas do Dianteiro, Centro
Escolar, Solum e Escola Sede .
Os professores destas Escolas participaram no dia 31 de janeiro numa sessão
formativa sobre os temas a desenvolver nas salas de aula e ficaram a conhecer as
datas em que teriam lugar as acções encenadas e sessões de esclarecimento, a
desenvolver nas Escolas escolhidas para acolher as atividades.

As acções encenadas, que permitiram através de uma pequena peça teatral envolver
os alunos na aquisição do conhecimento sobre os riscos e atitudes a tomar, tiveram
lugar no dia 28 de fevereiro no Centro Escolar da Solum, com a participação dos alunos
dos 3º e 4º anos das Escolas do Dianteiro e do Centro Escolar.
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A sessão de esclarecimento realizou‐se na Sala dos Grandes Grupos da Escola Sede do
Agrupamento na tarde do dia 12 de março, e nela participaram alunos de várias
turmas do 5º, 6º, 7º e 8º anos, realçando‐se o empenho dos professores que
conduziram os seus alunos à participação. Nesta acção os alunos mostraram muito
interesse nos conteúdos e revelaram‐se conhecedores da maioria das questões
abordadas.

Foi referido aos alunos e à comunidade escolar que decorria até ao dia 15 de março
uma exposição no Centro Comercial Dolce Vita sobre o tema da Proteção Civil e que
seria interessante que todos participassem, apelando‐se à sua ampla divulgação.
Na inauguração desta exposição que ocorreu dia 1 de março às 11horas, estiveram
presentes os elementos do clube de protecção civil da nossa escola, acompanhados
pela Subdirectora .
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