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INFORMAÇÃO  

Constituindo a escola um espaço dinâmico, com a aquisição de hábitos de segurança e uma 

otimização de atitudes e comportamentos, pretende-se limitar o risco de acidente e suas 

consequências, tornando o espaço escolar cada vez mais seguro. É importante o incremento de 

níveis de conhecimento, dado que uma população esclarecida é uma população mais protegida, 

fortalecida e interventiva. 

Existe, atualmente, uma crescente preocupação com a segurança nas escolas cabendo aos órgãos de 

gestão, a responsabilidade da elaboração e a implementação do plano de emergência na escola. A 

população escolar é uma população vulnerável, dada a faixa etária que abrange, razão pela qual 

devem ser os adultos (docentes, auxiliares e pessoal administrativo), a zelar pela sua proteção e 

segurança. 

Prevenimos quando se criam as condições para que os acidentes não ocorram e planeamos 

quando, antecipadamente, fornecemos a informação sobre os procedimentos corretos a adotar em 

situações de emergência. 

Assinalando-se a 1 de março o Dia Internacional da Proteção Civil, instituído a nível mundial pela 

Organização Internacional de Proteção Civil (OIPC) a Escola Básica 2,3 C Álvaro Velho, pretende 

juntar-se a esta efeméride através da realização de uma ação “Comportamento Sísmico de Edifícios 

e Crise Sísmica de Itália”, que se realiza em 28 de fevereiro no auditório do corpo 3, pelas 15.00 

horas, com a colaboração da Engª Cristina Oliveira, da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro – 

IPS e do Serviço Municipal da Proteção Civil do Barreiro – CMB. 

 

Assim, tendo por objetivo a dinamização do Plano de Prevenção e Emergência e a comemoração do 

Dia Internacional da Proteção Civil, valorizando a participação dos professores, sensibilizando-os 

para uma cultura de segurança, apelamos a todos os docentes desta escola a participar nesta ação.  

 

O Coordenador 

Clube Proteção Civil 

 

Lavradio, fevereiro de 2018                                                                            José de Brito do Ó 


