
9.º EDIÇÃO DO EXERCÍCIO PÚBLICO DE CIDADANIA NO ÂMBITO DO RISCO SISMICO – A 

TERRA TREME 

 

No dia 5 de novembro, às 11h05, no âmbito do exercício público de cidadania – A TERRA 

TREME - a comunidade educativa foi convidada a participar no exercício nacional, 

praticando, durante um minuto, os três gestos básicos de proteção em caso de sismo.  

Assim, a Direção-Geral da Educação, em parceria com a Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, 

convidou os Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas a efetuar nesta data a 

prática dos 3 gestos, no minuto definido para o exercício A TERRA TREME. 

Simultaneamente, promoveram-se outros espaços de discussão e de aprendizagem 

sobre como agir antes, durante e após um sismo, por forma a desenvolver na escola e 

na comunidade educativa uma cidadania ativa em matéria de proteção e segurança. 

Esta atividade teve lugar na EB1/ JI Rómulo de Carvalho, do Agrupamento de Escolas 

Frei Gonçalo de Azevedo, em São Domingos de Rana, na Parede, concelho de Cascais, 

envolvendo 200 crianças a frequentar a Educação Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino 

Básico e contando com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, 

João Costa;  Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar;  o Diretor-

Geral da Educação, José Vítor Pedroso;  o Presidente da Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil, Brigadeiro-general  Duarte da Costa;  a Subdiretora-Geral 

dos Estabelecimentos Escolares, Florbela Valente;  o Diretor Nacional de Prevenção e 

Gestão de Riscos, José Oliveira; o Diretor de Serviços da Segurança Escolar, Comissário 

Miguel Maio; o Delegado Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Bruno  Santos, o Diretor 

de Serviços de Projetos Educativos da Direção Geral da Educação, José Carlos Sousa;  

o Comandante Distrital de Lisboa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 

Civil, Dr. Hugo Santos; o Vereador da Educação da Câmara Municipal de Cascais, 



Frederico Pinho de Almeida  e do Subdiretor do Departamento de Qualidade e Inovação 

da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,  Lídio Lopes. 

Programa 

10h45 – Receção das Entidades 

11h05 – Inicio do exercício com toque de campainha para assinalar o desencadear 

dos 3 gestos:    

             BAIXAR – PROTEGER – AGUARDAR 

11h06 – Toque de campainha para assinalar o início da evacuação do edifício escolar 

11h10 – Concentração da comunidade escolar e convidados no ponto de encontro 

11h15 – Momento Musical “Hino da Maria da Fonte” – alunos do 4.º ano da turma F 

11h20 – Demonstração cinotécnica de binómio de busca e salvamento pela PSP 

11h40 – Entrega do Diploma de participação à Escola  

11h45 – Alocução das Altas Entidades 

12h00 – Fim da sessão 

14h00 – Simulação com plataforma sísmica da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

A 9.ª edição deste exercício público de cidadania no âmbito do risco sísmico foi 

transmitida em direto a nível nacional através da ligação 

http://dge.mec.pt/videodifusao .  

Do mesmo modo, por forma a potenciar oportunidades de aprendizagem sobre os 

conceitos de risco, de proteção civil e de comportamentos de autoproteção, que 

contribuam para o desenvolvimento de comportamentos de salvaguarda das 

comunidades e dos territórios, a Direção Geral da Educação disponibilizou diversos 

recursos didático-pedagógicos para os diferentes níveis/ciclos de educação e de 

ensino, no domínio do Risco, em https://cidadania.dge.mec.pt/ e 

https://cidadania.dge.mec.pt/risco, sugerindo que ao longo do mês de novembro os 

estabelecimentos de educação e ensino promovam outros espaços de 

discussão/reflexão e de aprendizagem sobre a importância de a escola fomentar uma 

cultura de segurança desde cedo  face aos diferentes riscos (sismo, tsunami, incêndio, 

entre outros),     de modo a garantir respostas ajustadas a cada uma das situações e a 

desenvolver, na escola e na comunidade educativa, uma cidadania ativa em matéria 

de  prevenção, proteção e segurança, individual e coletiva. 
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