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As políticas de prevenção são demasiado importantes para
serem deixadas apenas no domínio dos serviços públicos
competentes..
competentes
KOFI ANNAN – 1999

Educação para o Risco
O papel da ESCOLA na
prevenção de Catástrofes
Anabela Saúde – anabela.saude@prociv.pt
Autoridade Nacional de Proteção Civil

Como envolver os cidadãos na proteção civil?
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Há riscos naturais.
Mas não há nada de natural nos
DESASTRES!!!
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Planeamento local e regional
GOVERNANÇA
Sistemas de Alerta e Aviso
Desenvolvimento Sustentável
Cooperação/PROXIMIDADE
EDUCAÇÃO
Sensibilização

Envolvimento das comunidades
“AGIR LOCALMENTE!”
ACREDITAMOS OU NÃO
ACREDITAMOS NESTA IDEIA?!
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Envolver PESSOAS

A informação tem de chegar a todos…

Conseguimos comunicar quando a informação faz sentido!

 Perceção do risco – Nunca vai acontecer
Como participar?
Informações e inscrições em: www.aterratreme.pt

 Visão otimista – Nunca vai acontecer comigo

06 de novembro, às 11 horas e 06 minutos, convidamo-lo a executar os 3
gestos que podem salvar vidas…

 Argumento da eficácia – Não tenho tempo, dinheiro,
competências para me preparar
 O foco nos resultados – Por maior que seja a preparação nunca
vai ser suficiente
 Pensamento da normalização – Isto acontece a toda a hora e
eu consigo sempre ficar bem
 Falta de controlo dos fatores externos – As catástrofes são um
ato divino
 Transferência de responsabilidade – A proteção civil estará
sempre lá para me ajudar…
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No sismo e tsunami do
Japão, de março de
2011, muitas crianças
salvaram-se porque
estavam na escola

Perante o acidente, nós vamos estar sozinhos algum tempo.
Não teremos um bombeiro, um polícia, um médico do INEM ou um
voluntário da Cruz Vermelha Portuguesa disponível, junto de nós, de
imediato e a tempo inteiro.
E quanto maior for o acidente, maiores serão os problemas da
proteção civil e muito mais tempo iremos estar sozinhos.

Todo o planeamento e gestão das escolas deve incorporar a preocupação da
proteção e segurança perante o risco de acidente grave e catástrofe, em ligação
com o território e em ligação com os diferentes atores locais.
O Referencial da Educação para o Risco pretende incentivar esta visão integradora
da proteção e segurança.

As matérias de proteção e prevenção são por natureza integradoras,
porque envolvem a forma como nos organizamos nas nossas famílias, no
nosso prédio, no bairro, nas nossas organizações, no nosso território,
face a contextos de grande mudança e geradores de crises profundas,
como são as situações de catástrofe.

Curso Geral de Proteção Civil para Educadores e Professores

A Educação para o risco no quadro das escolas e do ensino deve dar informação e
ferramentas sobre como nos podemos proteger e salvar vidas, fomentando as
relações de solidariedade e a interajuda.

A educação e o ensino desempenha um papel vital na preparação das
comunidades – integrar nos currículos e projetos o conhecimento dos riscos e
as medidas de prevenção e autoproteção
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Os alunos devem participar no levantamento dos riscos e
vulnerabilidades e na elaboração dos Planos de Segurança das Escolas.

EXERCITAR – saber AGIR - Visita à ANPC de 100 alunos do Agrupamento de Caxias
1º ano /1º ciclo

Clube de
proteção civil

Aprender… fazendo, testando conhecimentos e pondo em prática.

As nossas crianças e jovens são importantes agentes de mudança, não só pela aquisição de
competências, mas como transmissores de uma cultura de prevenção à família e à
comunidade onde vivem, constituindo-se como parceiros poderosos da proteção civil!

Dar a conhecer as causas e as consequências das catástrofes, ensinado
como agir quando somos atingidos por fenómenos de maior impacto.
Ensinar o que fazer e o que não fazer…
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…com abordagens diferentes consoante as idades e os níveis de ensino.
Saber COMUNICAR
INOVAR CONTEÚDOS, melhorar a MENSAGEM.

Se os nossos alunos e comunidade educativa…
 Compreenderem a importância de adquirir comportamentos de
prevenção e proteção – o que fazer ou não fazer perante cada risco;
 Forem sensibilizados para os problemas que temos num território,
mas igualmente motivados no desvendar de soluções participadas e
coletivas para esses problemas;
 Conseguirem trabalhar em interação e confiança, percebendo que
podemos fazer mais para reduzir o risco de catástrofes provocadas
por sismos, inundações, incêndios, matérias perigosas, etc.;
 Tomarem consciência dos seus deveres perante situações de riscos
coletivos, acidentes graves ou catástrofes;
 Revelarem comportamentos e atitudes adequados em situações de
emergência;
 Compreenderem a importância da Proteção Civil face aos riscos;
… conseguiremos uma sensibilização desde os primeiros anos de vida
sobre os riscos e as vulnerabilidades e este é o caminho mais eficaz
para a prevenção.

Constrangimentos:
 Necessidade de aperfeiçoamento dos currículos escolares;
 Falta de tempo nas escolas para o ensino das matérias de proteção e segurança;
 Disciplinas com programas muito extensos, para incluir mais conteúdos;
 Falta de tempo para o ensino-não formal a onde se desenvolvem os Clubes de
Proteção civil (por ex.);
 Falta de tempo para os delegados de segurança das escolas desenvolverem
planos/atividades;
 A prevenção dos riscos não está no patamar superior das prioridades do ensino,
sempre muito dependente da sensibilidade de quem gere a Escola;
 Falta de materiais pedagógicos de apoio ao ensino.

INFORMAR, PARTICPAR,

ENVOLVER
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