
Quinzena da Proteção Civil – 1 a 15 de março de 2021 

 

 

 

No âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e do Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória e designadamente no domínio do Risco, a Direção-

Geral da Educação, a pretexto da comemoração no dia 1 de março, do Dia Internacional 

da Proteção Civil, convidou os estabelecimentos escolares a promoverem, ao longo da 

quinzena de 1 de a 15 de março, a QUINZENA DA PROTEÇÃO CIVIL. 

Assim, no sentido de incrementar na escola e na comunidade educativa uma cidadania 

ativa em matéria de educação para o risco, a Direção–Geral da Educação propôs que, 

durante a quinzena de 1 a 15 de março fossem promovidos espaços de discussão e de 

aprendizagem que considerassem, entre outras, as seguintes temáticas:  

• a importância da Proteção Civil para a sociedade; 

• as especificidades do funcionamento da Proteção Civil;  

• a importância da aquisição de comportamentos de prevenção e proteção – 

individual e coletiva – face aos diferentes riscos;  

• os deveres de todos perante situações de riscos coletivos, acidentes graves ou 

catástrofes;  

• o desenvolvimento precoce de comportamentos e atitudes adequados em 

situações de emergência. 

Para apoio às ações a desenvolver, disponibilizaram-se dois jogos virtuais – SOPA DE 

LETRAS e JOGO DA MEMÓRIA. 

Puderam também recorrer aos recursos constantes no domínio do Risco: 

https://cidadania.dge.mec.pt/ e https://cidadania.dge.mec.pt/recursos/risco. 

https://cidadania.dge.mec.pt/risco/quinzena-da-protecao-civil
https://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/sopaletrasprotecaocivil.pdf
https://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/sopaletrasprotecaocivil.pdf
https://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/jogodamemoriaprotecaocivil.pdf
https://cidadania.dge.mec.pt/
https://cidadania.dge.mec.pt/recursos/risco


No dia 9 de março, entre as 10:30h e as 12:00h, foi realizado, em modo remoto, o 

webinar “Proteção Civil – Uma responsabilidade de todos”, destinado à comunidade 

educativa, respetivamente, docentes, alunos, técnicos, encarregados de educação e 

outros intervenientes, com a participação de elementos do Serviço Municipal de 

Proteção Civil da Câmara do Marco de Canaveses; Escola Secundária do Março de 

Canaveses do Agrupamento de Escolas N.1 do Marco e o Centro Escolar de Vila Boa 

do Bispo do Agrupamento de Escolas de Alpendorada. 


