
 
 

Agrupamento de Escolas   D. António Taipa 
      

 

• Dia 1 de março, 𝗗𝗶𝗮 𝗱𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰 ̧𝗮 ̃𝗼 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗹, efeméride instituída a nível mundial pela Organização Internacional 
de Proteção Civil (OIPC) e a nível nacional por despacho do Ministro da Administração Interna (Despacho n.º 
6915/2008). 

 

• No dia 2 de março, entre as 15:30h e as 17:30h, participação na Conferência Online Clube da 
Proteção Civil "Educar para o Risco", destinado à comunidade educativa, 
respetivamente, Diretores de Agrupamento ou escolas não agrupadas; Coordenadores de 
Cidadania; docentes, alunos, técnicos, encarregados de educação e outros intervenientes. 

 

• Dia 3 março – das 10h45 às 11h35* – Escola Secundária D. António Taipa - sessão com um dos 

agentes de proteção civil, nomeadamente, Guarda Nacional Republicana, na vertente do Serviço de 

Proteção da Natureza e do Ambiente – Núcleo de Proteção Ambiental. Durante 50 min teremos o 

desenvolvimento de uma sessão teórica em sala e uma sessão prática no exterior com a demonstração 

dos meios e recursos desta entidade numa determinada área de atuação; 

 

• Dia 4 março – das 9h às 13h* – Escola Secundária D. António Taipa – exposição de meios e recursos 

dos Bombeiros Voluntários de Freamunde, nomeadamente, plataforma elevatória, veículo urbano de 

combate a incêndio, veículo de salvamento e apoio especial, e ambulância de socorro. A par desta 

exposição decorrerá um conjunto de atividades de demonstração e experimentação como salvamento 

de grande ângulo, simulação de combate a um incêndio, manuseamento de extintores e manobras de 

abordagem e socorro a vítimas. Também teremos as viaturas da CMPFR utilizadas pelo SMPC; 

 

• Ao longo da semana, serão desenvolvidas ações de sensibilização junto da Comunidade Educativa, 
pelos alunos do Clube de Proteção Civil (Grupo de alunos do CAA); 

 

 

*Atividades dinamizadas na colaboração com os seguintes agentes da Proteção Civil: 
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