
Exercício Público de Cidadania no âmbito do risco sísmico – 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.  

 

 

 

Considerando o interesse deste exercício público para a comunidade educativa, 

evidenciado no progressivo aumento de adesão ao longo das diferentes edições, a 

iniciativa A Terra Treme de 2020 realizou-se num novo formato, devido ao contexto da 

pandemia COVID-19, de modo a assegurar o cumprimento das orientações emanadas 

pela Direção-Geral de Saúde. 



Assim, a sessão teve lugar na Escola Básica e Secundária António Bento Franco, do 

Agrupamento de Escolas da Ericeira, em Mafra, tendo sido transmitida em direto, 

online, a nível nacional. 

 

 

 

O Programa desta 8.ª edição contemplou três momentos: 

1. Uma breve sessão de abertura, na qual estiveram presentes o diretor do 

Agrupamento de Escolas da Ericeira, Dr. Alfredo Carvalho, presencialmente, e, 

em formato zoom, o Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil, General Carlos Mourato Nunes, e na qual foi apresentada a 

exposição O Sismo de 1969, em formato vídeo;  

2. A sessão de sensibilização para o risco sísmico, na qual uma turma do 10.º ano 

exemplificou o exercício de sensibilização para o risco sísmico (os três gestos e 

a evacuação), dinamizou um questionário online, visando compreender a 

perceção do "risco sísmico, prevenção sísmica e medidas de autoproteção", 

recorrendo à aplicação Kahoot! e fez uma apresentação em PowerPoint dando 

o feedback das questões tratadas no questionário, a que se seguiu a 

intervenção, através de zoom, do Senhor Secretário Adjunto e da Educação, 

Professor Doutor João Costa, que sublinhou a importância da área da Cidadania, 

enquanto espaço privilegiado na escola para a promoção de dinâmicas e 

experiências pedagógicas que visam, no espetro mais amplo da educação para 

a cidadania, potenciar  de forma consciente, a adoção de comportamentos de 

segurança e de prevenção que garantam a gestão adequada dos risco, 

nomeadamente do risco sísmico; 

3. A sessão de encerramento constou de uma intervenção, em zoom, da Senhora 

Secretária de Estado da Administração Interna, Dra. Patrícia Gaspar, que 



explicou a importância da preparação para o risco sísmico, tendo em conta as 

caraterísticas do território nacional e destacou a parceria com o Ministério da 

Educação, que tem permitido, de uma forma sustentada, o envolvimento das 

crianças e jovens em idade escolar na iniciativa A Terra Treme, contribuindo 

para a reflexão e o debate em torno do tema, e da entrega do Diploma de 

Participação na 8.ª edição da iniciativa A Terra Treme pelos representantes da 

Direção-Geral da Educação, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e 

da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ao Diretor do 

Agrupamento de Escolas da Ericeira. 

 

 

 

Mas porque a proteção civil é uma responsabilidade de todos nós,  a Direção-Geral da 

Educação, através de comunicação via portal das escolas,  sugeriu aos 

estabelecimentos de educação e ensino que, ao longo do mês de novembro, 

promovessem outros espaços de discussão/reflexão e de aprendizagem, por forma a 

garantir respostas ajustadas a cada uma das situações de emergência e a desenvolver 

uma cidadania ativa em matéria de prevenção, proteção e segurança, individual e 

coletiva.  

Neste contexto, estão criadas oportunidades de aprendizagem sobre os conceitos de 

risco, de proteção civil e de comportamentos de autoproteção, que contribuem para 

o desenvolvimento de comportamentos de salvaguarda das comunidades e dos 

territórios.  

Para apoiar estas atividades, estão disponíveis recursos didático-pedagógicos para os 

diferentes níveis/ciclos de educação e de ensino, no domínio do Risco, nos seguintes 

endereços eletrónicos:  

https://cidadania.dge.mec.pt/risco/5-de-novembro | https://cidadania.dge.mec.pt/risco 

https://cidadania.dge.mec.pt/risco/5-de-novembro
https://cidadania.dge.mec.pt/risco

