Clube de Proteção Civil da Escola Básica de Eugénio de Castro

Ação de sensibilização para a prevenção de riscos e acidentes

Uma das principais competências do Serviço de Proteção Civil (SPC) de Coimbra diz respeito à
sensibilização dos cidadãos em matérias de prevenção e segurança face aos riscos e cenários
previsíveis no concelho de Coimbra. Cientes da necessidade de implementar campanhas de
informação sobre medidas preventivas, dirigidas a segmentos específicos da população,
considera-se fundamental a promoção destas ações junto da população escolar,
preferencialmente alunos dos 3º e 4ºs anos, de forma a desenvolver uma estratégia no campo
da prevenção de riscos e da preparação em caso de ocorrência de acidentes e catástrofes.
Nesse sentido, a Câmara Municipal de Coimbra, com a colaboração da Escola Superior de
Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTSC), está a realizar um projecto que inclui diversas
ações de sensibilização nas escolas, para concretizar os objectivos indicados, e que visa
também a criação de Equipas de Proteção Civil nas escolas do 1º ciclo, com vista ao
desenvolvimento de atividades desta natureza; durante este ano lectivo, pretende-se apoiar a
implementação deste projeto num mínimo de 12 escolas.
Os elementos do Clube de Proteção Civil da Escola Sede do Agrupamento Eugénio de Castro
estiveram presentes na reunião preparatória que teve lugar na Casa Municipal da Proteção
Civil, no passado dia 31 de outubro, pois uma das escolas seleccionadas para o projeto foi o
Centro Escolar da Solum, pertencente ao nosso Agrupamento.
No dia 13 de novembro, os elementos do clube e as colegas do Centro Escolar, estiveram
presentes na reunião preparatória, para a participação nesta iniciativa, uma vez que foram
escolhidas três turmas do 4º ano.
No dia 20 de novembro, às 9h e 30 e às 11h00, tiveram lugar as ações de sensibilização com
as três turmas, na Biblioteca do Centro Escolar. Estiveram presentes os elementos do Clube da
Escola Sede, as Professoras das Turmas, elementos da Proteção Civil e duas alunas da Escola
Superior de Tecnologia da Saúde, que apresentaram uma peça interativa alusiva ao tema.

Estas ações correram muito bem, pois os alunos interagiram com as “actrizes” de uma forma
muito participativa, mostrando-se extremamente interessados e conhecedores dos riscos e das
medidas a tomar para minimizar as suas consequências.

