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Artigos redigidos ao abrigo 
do Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa.  
Nomes próprios e designa-
ções de organismos man-
têm a grafia anterior. 

 
 

 
É com agrado que editamos este número do Jornal dos Clubes e constatamos que a comunidade escolar no nosso 

distrito está atenta e consciente do importante papel que tem na construção dum amanhã mais seguro e resiliente. 

A toda a Comunidade Educativa, o Comando Distrital de Operações de Socorro, vem agradecer o esforço demons-

trado na implementação de uma Cultura de Segurança e de Resiliência, junto das crianças e jovens do distrito.  

Agradecer a atenção e resposta pronta à nova realidade que vivemos com a circunstância da pandemia provocada 

pelo vírus COVID-19.  

Agradecer especialmente aos coordenadores dos Clubes o esforço realizado não só na continuidade dos trabalhos, 

como no envolvimento dos alunos e suas famílias, nesta nova realidade e nas práticas do quotidiano, recomendadas 

pela tutela das diferentes áreas da governação. Agradecer também o esforço de sensibilizar as crianças 

e jovens para a alteração dos comportamentos, bem representados na estampa e, sobretudo a continuação do traba-

lho iniciado apesar do encerramento da escolas. 

 

Bem hajam pelo vosso contributo! 

Votos de saúde! 
 
Victor Manuel Silva Cabrita, Tenente-Coronel — Comandante Operacional Distrital 
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         Escola Profissional de Moura 
               

 

 
O momento atual e os próximos tempos apresentam-se como um tempo sem precedentes no 
nosso quotidiano. 
É importante refletir sobre a realidade concreta de cada território e de acordo com cada dia. 
As escolas encerraram no dia 16 de março, por determinação da Resolução do Conselho de 
Ministros, de 12 de março/2020, numa atitude preventiva e protetiva, imperativa para a ga-
rantia dos direitos dos nossos alunos, pois tornava-se inquietante e inviável gerir a incerteza 
face à situação de perigo provocada pela pandemia da COVID-19. 
 
Antes desta medida, o Clube de Proteção Civil da Escola Profissional de Moura, dinamizou o 
workshop: “Socorrismo - suporte básico de vida”, com a colaboração dos Bombeiros Voluntá-
rios de Moura, comemorando o Dia da Proteção Civil. 
 Com esta e outras atividades já desenvolvidas e, porque hoje mais do que nunca compete-
nos a formação de cidadãos participativos, conscientes e disponíveis para o desenvolvimento 
de uma cidadania ativa, capacitados para enfrentar situações de risco, pretendemos reforçar 
que todos nós somos parceiros do bem comum, com consciência coletiva e responsabilidade 
para acatar as regras que se impõem em períodos como o que atualmente atravessamos. 
 
Uma palavra… mil palavras de gratidão e louvor para aqueles que mais uma vez não podem 
estar em casa, com as suas famílias, a proteger-se, a cuidar dos seus, para poderem cuidar de 
todos nós. 
 
Proteção Civil, Bombeiros, Enfermeiros, Médicos, Voluntários... 
 
Obrigado!!! 
 
«TODOS SOMOS PROTEÇÃO CIVIL» 
 
 
Paula Ramos 
Coordenadora da Comoiprel/Escola Profissional de Moura 
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Olá a todos! 

Escola Básica Integrada de Amareleja 

Cá estamos novamente para  dar noticias de algumas atividades realizadas neste período letivo. 

           
 
 Ao longo deste período letivo no espaço reservado ao funcionamento do clube foram abordados os 

temas da segurança e respetivos comportamentos em diversas situações como em caso de sismos, 
frio intenso, incêndios em casa, incêndios na escola. 

 Foi também feito o visionamento e análise de informação 
enviada pelo CDOS de Beja, relativa à previsão meteoroló-
gica, bem como da página do IPMA; 

 Elaboramos cartazes alusivos ao “Dia da proteção civil - 1 
de março.”  

 Escrevemos informação para a página da nossa escola, 
bem como para ser projetada no LCD do corredor, para 
todos os alunos verem. 

A comemoração desta data teve o objectivo de sensibilizar para 
a relevância da proteção civil, promover a reflexão e o diálogo 
em torno dos riscos a que territórios e populações estão sujeitos, e o papel que cabe a cada um de nós, ci-
dadãos, no esforço coletivo da criação de comunidades resilientes. 

 O Agrupamento realizou um simulacro de incêndio no dia 28 de fevereiro para lembrar este Dia Inter-
nacional da Proteção Civil. 

 
No próximo período vamos, se possível: 
- preparar e realizar novos exercícios de evacuação na escola; 
- assistir a vários filmes sobre segurança nos espaços públicos; 
- analisar panfletos sobre vagas de calor, incêndios, entre outros. 
Relembramos que a proteção civil é uma responsabilidade e um dever de todos!       
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                       Boas Férias 
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 Olá Amigos!   

 

    

No 2º período, no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Proteção Civil (1 de março), os 

membros do Clube estiveram envolvidos na planificação, organização e dinamização de um conjunto 

de atividades que foram desenvolvidas na semana de 2 a 6 de março e que se descrevem. 

 Exposição de trabalhos realizados por alunos das diversas turmas, sobre a Proteção Civil. 

 Realização da atividade “Provas da Paz”, 

a qual consistiu na realização de um conjunto 

de exercícios lúdicos de diferentes conteúdos, 

com vista à explicação do papel da Proteção 

Civil e divulgação e sensibilização para o ingres-

so na academia “Os soldados da paz”, que Cuba pretende implemen-

tar. Esta atividade foi destinada a alunos de 1º e 2º ciclo, nos dias 2 e 3 , 

dinamizada por um bombeiro da corporação de Cuba e auxiliado pelos 

membros do clube da escola. 

 Nos dias 3 e 4, os membros do Clube dinamizaram sessões de esclarecimento aos alunos das tur-

mas de 1º ciclo, sobre “Chamada telefónica para o 112”.  

 Nessas sessões foram distribuídos marcadores de livros 

elaborados pelos alunos do clube, com informações per-

tinentes a facultar, caso seja necessário ligar o nº112. Foi 

ainda realizada uma sensibilização para a utilização deste 

número apenas em caso de emergência. 

        No dia 4 de março, efetuou-se um exercício de evacuação em 

caso de emergência, de forma a testar a eficácia do plano de evacu-

ação do agrupamento. 

 Realização de um Brainstorming “Chuva de Ideias” em torno 

da temática Proteção Civil. Registamos num documento todas as 

palavras/ideias ao pensar Proteção Civil.                 

Agrupamento de Escolas de Cuba 
EB2,3 Fialho de Almeida  

No Clube da Proteção Civil com gosto e dedicação participamos 
Para sensibilizar e informar a Comunidade Educativa, atividades dinamizamos 
O que no 2º Período realizámos, neste  jornal  apresentamos  
Uma Páscoa Feliz  em Segurança  a todos desejamos. 

Boas Férias 
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Olá amigos! 

Cá estamos novamente a dar noticias deste período letivo... 

 

     Agrupamento de Escolas nº2 de Beja 
EB1 de Albernôa 

 
 

 

 A  EB/JI de Albernoa, realizou uma sessão de sensibilização com as crianças, sobre a importância do 

uso das cadeiras e assentos nos automóveis, para viajarmos em Segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolvemos também junto dos mais novos, várias sessões de informação sobre o COVID-19 e a 

importância da lavagem e desinfecção das mãos, especialmente neste momento que atravessamos. 

                                                                                                                     

 
Boas Férias 
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   Olá amigos! 

    Mais um período e mais aventuras no nosso agrupamento…  

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

                   

             

                         

 

Agrupamento de Escolas de Odemira 
 Centro Escolar de Boavista dos Pinheiros 

 

 Nos dias 27 de fevereiro e 10 de março, realizaram-se exercícios de normas de evacuação relati-

vas a simulacros de incêndio no Centro Escolar da Boavista dos Pinheiros.  

 No dia 10 estiveram presentes dois elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil, para pos-

teriormente avaliarem a atividade realizada. 

 
 
 

 As atividades decorreram dentro da normalidade, quer no que respeita à evacuação das salas, 
quer na deslocação para os pontos de encontro estabelecidos. Verificou-se que os alunos reagi-
ram de forma ordeira, de acordo com as regras pré-estabelecidas e trabalhadas na sala de aula. 
Como já é um hábito esta atividade, a mesma processou-se com calma e ordem e toda a comu-
nidade escolar cumpriu as normas estabelecidas de evacuação.  

 
 A participação dos alunos neste exercício foi, como sempre, muito positiva. Revelaram muito 

interesse e empenho na sua própria segurança/proteção. 
 
 No exercício do dia 10 de março, como estiveram presentes dois elementos do SMPCO, após 

dada a ordem aos alunos de voltar às salas de aula, os docentes reuniram com estes elementos 
para se poder fazer a análise da ocorrência, apontando os pontos fortes e alguns pontos mais 
fracos, dignos de melhoria no próximo exercício. Este momento serviu também de esclareci-
mento de algumas questões colocadas pelos docentes relativamente a melhorar a segurança de 
toda a comunidade escolar. 

                                                                                                                                           Boas Férias 
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Olá amigos! 

Cá estamos novamente para vos contar o que fizemos este período... 

 As turmas dos 3, 4 e 5 anos visitaram o quartel dos Bombeiros Voluntários de 
Beja. Perceberam a importância do seu papel na nossa sociedade e adoraram 
dar uma voltinha no VUCI.  

 
 A sala do 2º ano, para comemorar o Dia Internacional da Proteção Civil e 

aprofundar o tema as profissões, foi visitaro quartel dos BVB. Conheceram as 
instalações, os meios de combate e os utensílios que estes usam no seu dia-a-
dia, bem como as tarefas importantíssimas dos bombeiros. Adoramos dar uma 
voltinha no veículo VUCI!  Alguns querem ser bombeiros quando crescerem!!  

 
 Visitamos também o posto da GNR e adoramos como fomos recebidos! Primeiro conhecemos os cães 

que ajudam os agentes, vimos uma demonstração das suas habilidades e até fomos passear um cão! 
Assistimos a dois vídeos elucidativos das tarefas e afazeres dos GNR e quais as suas valências. Para 
terminar a visita conhecemos o funcionamento de um carro patrulha e até ouvimos a sirene!!  Tere-
mos nesta turma futuros agentes da GNR?  

 
 Estudamos o tema prevenção rodoviária - estudamos os sinais de trânsito e comportamentos a ter na 

utilização de transportes públicos. Ficamos com pena de não poder realizar uma atividade que estava 
programada, devido às restrições a que a situação devido ao COVID-19 nos obrigou. 

 

 

 

 

 

                                                                                               Boas Férias 

  Jardim Infantil Nª Srª da Conceição 
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Agrupamento de Escolas nº1 de Beja      
Centro Escolar/EB1 de Santiago Maior 

 

Olá amigos!  

Aqui vos mostramos algumas actividades que realizamos neste período… 

 

 Realização de um PowerPoint”, para apresentação aos alunos, sobre as normas de evacuação em ca-
so de incêndio na nossa escola.  

 
 
 

Disponibilização em vídeo do PPT de suporte às sessões in 
https://bibliotecasantiagomaioragr1.blogspot.com/2020/03/normas-

de-evacuacao-da-escola-em-caso.html  
 

 

 Sessões de esclarecimento sobre os percursos a realizar e comportamento a ter, na evacuação da es-
cola, a todos os alunos das turmas do pré-escolar e do 1.º ciclo da Escola de Santiago Maior. 

 
 Visualização de um filme sobre a intervenção dos bombeiros numa escola, em situação de emergên-

cia, in    https://www.youtube.com/watch?v=enVBHO9rISQ 
 
 
 Realização de um Jogo interativo sobre as aprendizagens realizadas.  
 

 
 
Estas ações de sensibilização tiveram um nível muito elevado de participação dos professores e houve um 
grande envolvimento dos alunos. 
Após cada sessão, os professores tiveram a preocupação de treinar, com os seus alunos, o percurso de eva-
cuação da nossa escola.  
 

 

1 - Para que todos saibam o que
fazer em caso de incêndio, 
a Escola tem que ter: 

um Plano de Saúde.

um Plano de Turma.

um Plano de Evacuação.

A

B

C

Boas Férias 

https://bibliotecasantiagomaioragr1.blogspot.com/2020/03/normas-de-evacuacao-da-escola-em-caso.html
https://bibliotecasantiagomaioragr1.blogspot.com/2020/03/normas-de-evacuacao-da-escola-em-caso.html
https://www.youtube.com/watch?v=enVBHO9rISQ
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Agrupamento de Escolas de S. Teotónio 
 

Olá a todos! 

Vamos mostrar-vos algumas atividades que realizamos neste período... 

 
                                                                              
 O Clube proporcionou aos alunos do 5º ano a visualização de vídeos/filmes alusivos aos perigos e pre-

cauções a tomar face aos riscos do mundo atual. Deste modo, 
os alunos foram confrontados com uma série de medidas a to-
mar/conhecer e respetiva responsabilidade que cada um de 
nós deve assumir no meio em que se engloba.  

 
 Após a visualização foi realizado um debate e análise face ao 

que tinham acabado de assistir, sendo que muitos alunos afir-
maram estar prontos a corrigir hábitos e comportamentos.  

 
 Estes vídeos foram disponibilizados para observação num es-

paço comum, bar da escola, com o objetivo de 
“chegar” a toda a comunidade educativa. 

 
 Durante o primeiro período letivo, no âmbito do Clu-

be de Proteção Civil, foi realizado um Simulacro, a 16 
de dezembro, na escola sede do Agrupamento. Pos-
teriormente, foram focadas as medidas de prevenção 
e de proteção pessoal que cada pessoa deve saber 
executar.  

 
 Foram analisados os Avisos à População da ANEPC, 

inerente ao COVID-19, e feita a divulgação desses 
boletins. Foram reforçadas as medidas de prevenção e cuidados a adotar, ou seja, lavar frequente-
mente as mãos, evitar aglomerações de pessoas, promover algum distanciamento social e reconhe-
cer sintomas de perigo, entre outros.   

 

No próximo período, se a situação de contingência devido ao COVID-19 se alterar, o Clube tem previsto rea-

lizar um simulacro de incêndio, na sede do Agrupamento, uma ação de sensibilização/formação de supor-

te básico de vida (com o apoio dos técnicos da RESGATE) e uma ação de limpeza na praia da Zambujeira 

do Mar, em data a definir.                                                                                 

                                                                                                                      
  

 

                                                                            
Boas Férias 
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Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo 
EB1 de Figueira dos Cavaleiros 

       
 
 
Olá amigos!                                     
Cá estamos novamente para vos mostrar as atividades deste período... 
 
 
 
 
 No dia 2 de março, no âmbito das comemorações do Dia internacional da Proteção Civil, desenvolve-

mos várias actividades: 
 
 Foram desenvolvidas atividades no âmbito da temática do  nº112 - saber quando se deve ligar para este 

número de emergência. 
 
 Dramatizaram-se situações de pedido de socorro em situações de emergência (acidentes domésticos, 

doença súbita, …).Além da descrição da situação exigia-se a identificação do pedido de socorro e locali-
zação (localidade, rua, número da porta). 

 

 No dia 6 de março, realizamos o exercício de evacuação simulando uma situação de incêndio. Todos os 

procedimentos foram cumpridos dentro da normalidade esperada para esta faixa etária. 

 

Estavam previstas, para este e para o próximo período, atividades no âmbito da floresta (prevenção de incên-
dios...)  e da segurança rodoviária com a colaboração dos agentes do programa Escola Segura Escola Segura. 
Dada a circunstância das restrições devido ao COVID-19, estas actividades não se puderam realizar. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                           Boas Férias 
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Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes 
EB1 de Brunheiras 

Olá amigos! 

Vamos contar-vos o que fizemos neste 2º período…          

 No dia 27 de fevereiro, os alunos da Turma J das Bru-

nheiras visitaram a Barragem de Santa Clara-a-Velha. 

Esta barragem abastece todo o concelho de Odemira e 

parte do Algarve. Fomos recebidos por uma técnica da 

Associação de Beneficiários do Mira.   

Na barragem, vimos o poço de descarga que serve para escoar 

a água quando atinge o limite máximo. De seguida, visitamos os canais que levam a água para todo o conce-

lho. Também visitamos a torre da comporta, onde existem várias bombas para retirar a água e abastecer os 

canais. 

Por fim, entramos numas galerias que se encontram por baixo do paredão, onde vimos alguns morcegos a 

descansar. 

Na hora de almoço, aproveitamos para explorar o Parque das Águas na Boavista dos Pinheiros. Este local ser-

viu em tempos para abastecer a vila de Odemira. 

Na parte da tarde, fomos à ETA do Almograve onde vimos os canais e os tanques de armazenamento de água 
para tratamento e consumo. De seguida, vimos um local on-
de termina um dos canais que fornecem a água a partir da 
barragem. Este sítio foi em tempos uma das fontes de abas-
tecimento de água a Vila Nova de Milfontes. 
 
Por fim, terminamos a nossa via-

gem pela “água”, com a observação 

de um pequeno riacho que desagua 

no Rio Mira e serve para manter 

saudável o caudal dos canais. 

Com esta visita, aprendemos o per-
curso diário da água, desde que 
parte da Barragem de Santa Clara-a
-Velha até que chega às nossas ca-
sas, pronta para consumir.  
Assim, ficamos com a certeza de que o nosso “alimento de 
eleição” é realmente precioso e essencial à vida—a ÁGUA. 

Texto coletivo da turma 4º J da EB1 de Brunheiras 

 
          

Boas Férias 
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Agrupamento de Escolas de Castro Verde 

Centro Escolar nºs 1 e 2 

Olá amigos! 
Aqui segue um apontamento das nossas preocupações este período. 

                                                                

CORONA VÍRUS 
O covid-19 (corona vírus) é um vírus como todos os outros, pequenino, por isso só se consegue ver ao microscó-
pio. Os cientistas chamam-lhe 2019-ncov. 
O corona vírus foi descoberto na China, em dezembro de 2019. 
Desde aí, o corona vírus é a nossa conversa do dia no telejornal, por isso toda a 
gente já o conhece. 
Os sintomas deste vírus são parecidos com os da gripe. Mas afeta mais a parte 
respiratória. 
Sendo muitas vezes necessário o recurso a máquinas para ajudar a respirar e por 
isso a necessidade de ir para o hospital. 
O vírus está a espalhar-se rapidamente pelo mundo e os cientistas andam muito 
atrapalhados a tentar fazer uma vacina. 
Enquanto não se descobre a cura, devemos manter-nos em casa, espirrar para 
o braço, lavar frequentemente as mãos, usar lenços de papel descartáveis e 
não o utilizar mais nenhuma vez. 
Se sentir algum sintoma deve ligar para a linha de Saúde “808242424”. 
Clara Cruz – 3.º B 

  
CORONA VÍRUS 
Esta história fala de um vírus que é muito pequeno e por isso ninguém o 
consegue ver.  
Esse vírus chama-se corona vírus. Ao microscópio dos cientistas parece 
uma coroa. O vírus apareceu em dezembro de 2019. Começou na China e 
ficou muito famoso de um dia para outro. 
Em todo o mundo já se fala do corona vírus que se vai espalhando e vai 
contagiar muitas pessoas. Os sintomas são dificuldades em respirar, cansaço, tosse e muita febre alta. Se ficar 
com pneumonia terá de ficar internado no hospital. Todo o mundo anda preocupado e por isso os cientistas ten-
tam descobrir a cura para esse vírus. 
Esses cientistas descobriram que o corona vírus passa de uma pessoa para outra pessoa, através das gotículas 
respiratórias, isso acontece quando falamos, tossimos ou espirramos e quando tocamos em objetos desconhe-
cidos. O corona vírus permanece ativo durante muitas horas ou mesmo dias.  
Enquanto não sabemos a cura devemos ter certos cuidados: espirrar e tossir para o cotovelo, usar apenas uma 
vez um lenço e lavar muitas vezes e bem as mãos. 
Mesmo assim, se ficarmos infetados devemos ligar para a linha 24 e seguir as indicações recebidas. Ao deslocar-

nos devemos usar máscara de proteção. 
Se seguirmos estas indicações protegemo-nos e aos outros. 
 
Camila 3.º B 

 

                                                              Boas Férias 
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Escola Profissional de Odemira 

 

 

 

Olá amigos! 

Aqui vos contamos o que fizemos neste período... 

 
  

                                                                     

 Neste período recebemos a visita da técnica do CDOS que nos deixou muita informação e materi-

ais, que a professora Ariana utilizou nas aulas—adoramos os vídeos!! 

 

Depois aconteceu algo inesperado, o surto do novo coronavírus, designado SARS-CoV-2...  

 

 Realizamos vários cartazes a explicar os sintomas do novo vírus, que colocamos na nossa escola 

para informar a comunidade escolar.  

 

 Publicamos no nosso Blog o Plano de Contingência da nossa escola. Passem lá para ver! 

 

Tínhamos planeado realizar várias actividades que não foi possível concretizar, uma vez que tivemos de 

vir para casa devido ao encerramento da escola.  

Agora temos de ficar em casa para nossa segurança e da nossa família. 

Por favor, façam o mesmo. 

 

Vamos acreditar que conseguimos ultrapassar esta situação. 

 

 

                                                                
 
 

Boas Férias 
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Agrupamento de Escolas de Almodôvar 

 
Olá a todos! 
 
Cá estamos novamente para vos mostrar algumas atividades que fizemos neste período . 

 

 
 Neste 2º período letivo tínhamos previsto abordar no Clube de Proteção Civil do Agrupamento du-

as temáticas: a prevenção de acidentes domésticos e os cuidados a ter na via pública. Porém, pe-

la força das circunstâncias achamos por bem alterar.  

 

 Tínhamos previsto fazer a abordagem destes temas em duas fases - a motivação para a temática 

na sala de aula e família, numa primeira fase, em janeiro e a execução de trabalhos práticos de 

consolidação na segunda fase, no mês de fevereiro, até à interrupção letiva do Carnaval. 

 

 A primeira fase foi executada, tendo a temática sido abordada em articulação com conteúdos dis-

ciplinares de Estudo do Meio. Dado porém o pouco tempo disponível até ao Carnaval, decidimos 

deixar a segunda fase para depois da interrupção letiva.  

 

 Entretanto surgiu o vírus Covid 19 e a prioridade passou a ser forçosamente outra! 

 

 Havia que sensibilizar os alunos, comunidade escolar e famílias para o perigo que se aproximava, e 

os esforços foram para aí canalizados. Foi feita a motivação dos alunos em sala de aula, sobre os 

cuidados a ter com a higiene das mãos e outro tipo de comportamentos sociais a evitar para 

combater a propagação do vírus. Procurou-se ainda e na medida do possível, envolver as famílias 

dos alunos nesta sensibilização, que todavia já não se conseguiu concluir devido à suspensão das 

aulas decretada pelo Governo.  

           

Dado que não houve tempo de produzir materiais novos, foram utilizados para apoio tudo o que foi dis-

ponibilizado pelas autoridades de saúde, e um folheto da ordem dos psicólogos.  

  

Boas Férias 
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Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo 
EB1 de Ferreira do Alentejo 

 
 
Olá amigos! 
Estamos de volta às nossas actividades e aqui vai o contributo das turmas B e J… 
 
 
 
 A sustentabilidade do planeta é uma preocupação de todos e tem sido trabalhada numa vertente 

interdisciplinar na EB1 de Ferreira do Alentejo. As Bibliotecas Municipal e Escolares dinamizaram 

obras sobre a temática dos oceanos.  

 Esta sensibilização tem contribuído para que os alunos estejam mais alerta e mais sensíveis às 

consequências da poluição, alterações climáticas e, nomeadamente, à extinção de animais e 

plantas.  Esta é uma preocupação crescente e atual que faz parte da realidade das crianças.  

 Este ano, no dia 21 de fevereiro, as turmas, do Agrupamento de Ferreira do Alentejo, participa-
ram no cortejo de Carnaval tendo como tema “SOS Oceanos” que mobilizou a comunidade esco-
lar do Concelho de Ferreira do Alentejo a que se juntaram alguns parceiros e associações. 

 
 Houve como sempre, a participação ativa dos pais e encarregados de educação no cortejo e a co-

operação da GNR de Ferreira do Alentejo. Algumas fotos são elucidativas do reaproveitamento de 
materiais, da criatividade e envolvimento das famílias.  

 
Todos temos um papel importante a desempenhar e se todos formos responsáveis estamos a cuidar do 
presente e a preservar o futuro. 

 

 

 Boas Férias 
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Universidade Sénior de Beja 

 
 
 
 
Olá amigos! 
 
 

Neste 2º período de atividades o “Clube dos avós” de Proteção Civil não esteve parado. 
 

 Como já temos alguma idade e o frio já se faz sentir e nem sempre temos os cuidados necessários 
para nos proteger, por estes motivos e para nos elucidar, no dia 17 de Janeiro realizou-se uma 
ação de sensibilização sobre os “Cuidados a ter com frio”. Esta atividade foi orientada pela Engª 
Maria Manuel Henriques do Serviço Municipal de Proteção Civil. 

           Sentimos que agora já estamos mais capacitados para enfrentar os perigos do frio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No dia 21 de Fevereiro voltamos a receber a Engª Maria Manuel Henriques para uma sessão so-
bre “Kit- emergência “. 

 
 Aprendemos o que era essencial termos no nosso Kit- emergência, bem como no kit de primeiros 

socorros. 
Para verificarmos se a lição estava aprendida, fizemos um jogo muito divertido e em conjunto   
preparamos a nossa mochila para uma situação de emergência, aplicando os conhecimentos ad-
quiridos. 

  
Para o dia 13 de Março estava prevista uma ação sobre Prevenção Rodoviária, com a Polícia de Segu-
rança Pública, mas devido às restrições resultantes do COVID-19, ficou adiada. 
 
Agora é tempo de nos protegermos e tomarmos todos os cuidados para que o COVID-19 fique longe de 
todos. 
Sejamos unidos e com elevado sentido de responsabilidade e de comunidade! 

Boas Férias 
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          Agrupamento nº2 de Escolas de Serpa 
       EB1 de Vila Nova de S. Bento 

 
Olá amiguinhos! 
 
Aqui vos mostramos algumas actividades que realizamos neste período... 

 

 Neste 2º período, nós os alunos do 1º ciclo, dentro das atividades que 

desenvolvemos, partilhamos convosco a que mais gostamos e mais se 

destacou, por tudo o que aprendemos e por envolver não só a comuni-

dade educativa, como toda a comunidade - a Ação de Sensibilização 

“Internet Segura”. 

 Esta Ação de Sensibilização contou com a preciosa colaboração dos 

Agentes do Programa Escola Segura de Moura e permitiu-nos relembrar 

e aprender muitas coisas importantes, para a nossa segurança quando 

utilizamos a Internet, quer no computador, quer no telemóvel…  

 Para esta atividade, que decorreu no dia 14 de fevereiro no Cineteatro 

Maria Lamas, em Vila Nova de S. Bento elaboramos um cartaz 

que distribuímos pela localidade: lojas, cafés, centro de saúde, 

correios… 

 Foi também distribuído , por todas as pessoas presentes, um des-

dobrável sobre o Programa da Escola Segura, com informações e 

conselhos a seguir. 

 

No final, esta Ação encerrou da melhor forma: Projeto “Cante nas Escolas – Cante Alentejano” com os alu-

nos do 4º ano e Pedro Mestre. 

Boas Férias 
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Agrupamento de Escolas de Odemira 
EB1 de Longueira 

 
Olá a todos! 
 
Cá estamos novamente para partilhar convosco algumas atividades deste 2º período... 

 

 No dia 9 de março fizemos mais um sexercício de evacuação da nossa escola. Desta vez foi uma 

simulação de incêndio.  

 

 Este exercício foi especial, pois no final, vimos que estava lá um técnico do Serviço Municipal de 

Proteção Civil da Câmara de Odemira. 

 

 Conversamos com ele e esclarecemos 

algumas dúvidas. É importante fazermos 

os exercícios de evacuação, a fim de es-

tarmos preparados para se alguma vez 

acontecer algum incêndio ou tremor de 

terra sabermos como agir. 

 

E surgiu o COVID-19… 

 

 Na nossa escola agora temos tido cuidados a dobrar com a lavagem das mãos e aprendemos que 

quando tossimos colocamos o braço na frente ou um lenço, pois também temos que nos prote-

ger contra o coronavirus-19.  

           Todos nós adoptamos maneiras diferentes de nos cumprimentar  -  com o braço ou com o pé.   

Até é engraçado! 

 

 

 

Boas Férias 
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             Escola Secundária de Moura 

 
Olá a todos! 
 
...mais um período escolar e aqui seguem noticias do que fizemos... 
 
 
 Desenvolvemos acções de sensibilização sobre o aparecimento de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), 

causador da doença COVID-19, que levou a Organização Mundial de Saúde a declarar uma situação de 
Emergência de Saúde Pública Internacional. 

 

 O Clube de Proteção Civil da nossa escola, sob a coordenação do Prof. Rui Rodrigues, levou a efeito 
uma ação de sensibilização e formação dos alunos de 9º ano, sobre as práticas de higiene e etiqueta 
respiratória para prevenção da infeção pelo COVID-19. 

 

 Quando tossir ou espirar deve-se tapar a boca e o nariz com o cotovelo ou lenço de papel que será, de 
imediato, colocado no lixo. Estas e todas as outras normas e recomendações ligadas a esta pandemia 
devem ser cumpridas rigorosamente para que a doença possa ser controlada rapidamente. 

 

O novo coronavírus foi identificado pela primeira vez em humanos no final de 2019, na cidade chinesa de 
Wuhan, província de Hubei, tendo sido entretanto confirmados casos de infeção em mais de 180 países. 

Portugal não escapa a esta pandemia para a qual não se conhece medicação eficiente e para a sua conten-
ção é primordial adotar medidas de prevenção rigorosas.  
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Agrupamento de Escolas Nº 2 de Beja  
Escola EB1 de Stª Clara de Louredo 

 
Olá a todos! 
 
Cá estamos novamente com algumas atividades que realizamos neste período... 

 

 os alunos da EB1 de Santa Clara de Louredo deram especial atenção às questões ambientais, nome-

adamente, com preocupações ao nível da RECICLAGEM.  

 Além de outras atividades visitamos a ResiAlentejo, no Parque Ambiental do Montinho.  

           Aqui, tivemos a possibilidade de visitar o parque acompanhados por uma técnica, que nos ex plicou 

o funcionamento do aterro sanitário, da estação de tria-

gem e do ecocentro.  

 Também assistimos a vídeos de sensibilização e conhece-

mos os diferentes processos de tratamento e valorização 

de resíduos.   

 O Dia Internacional da Proteção Civil, que se comemorou 

no dia 1 de março, não foi esquecido e os nossos profes-

sores sensibilizaram-nos para a importância da prevenção 

rodoviária, dos cuidados a ter na estrada, enquanto peões 

ou ciclistas. São várias as regras a cumprir, para nossa se-

gurança!! 

 

 

 

 

 

 

PÁSCOA FELIZ A TODOS ! 

Boas Férias 
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     Olá amigos! 

     Aqui estamos novamente para vos mostrar algumas actividades deste 2º período... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                 Na Escola de Vila Nova da Baronia... 
 

                                                                               

                                                                                       

Agrupamento de Escolas de Alvito 
 

 

                                               

 No Agrupamento de Escolas de Alvito, AE-

CA, foi realizado um exercício de evacua-

ção em todo o Agrupamento, no dia 4 de 

março. Este exercício decorreu dentro da 

normalidade, com toda a participação de 

toda a comunidade educativa e todos a 

realizarem os respectivos procedimentos 

conforme aprendidos em contexto de sala 

de aula. 

 

                                                                                                                      Na Escola de Alvito….  

Boas Férias 
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Agrupamento de Escolas de Odemira     
Escola Secundária e EB2,3  

Olá amigos! 

Aqui vos mostramos algumas atividades realizadas neste período… 

                                                                  

 Neste 2º período letivo o Clube de Proteção Civil, da Escola Secundária Dr. Manuel Candeias 

Gonçalves desenvolveu algumas atividades tais como: 

      - divulgação de dados sobre o armazenamento de água nas 
albufeiras do distrito e medidas de poupança da mesma; 

      - preparação de workshops sobre RCP para a comunidade 
escolar os quais se desenrolarão ao longo do 3º período; 

     - verificação dos extintores e pontos de água; 

     - preparação de 1 exercício e de 1 simulacro de incêndio.  

 O exercício foi apenas interno, enquanto o simulacro de in-

cêndio contou com a participação dos Bombeiros Voluntá-

rios de Odemira e da Guarda Nacional Republicana. Envol-

veu diversos meios de socorro e a simulação de fumo para 

melhor preparação de todas as forças e entidades intervenientes. Ambos os exercícios foram ava-

liados e analisados os aspetos a melhorar. 

 Foram construídas, pintadas e colocadas caixas, em todas as salas, para conterem o documento 

que cada docente deverá transportar com a contagem de professores e alunos em caso de simu-

lacro/ocorrência real. 

 Na Escola Básica 2,3 Damião de Odemira, a Equipa de Segurança organizou, para além de um 

exercício de incêndio, no dia 27 de fevereiro, um Simulacro de incêndio, no dia 12 de março. Este 

Simulacro contou com a colaboração de agentes da Guarda 

Nacional Republicana, dos Bombeiros de Voluntários de Ode-

mira e autoridades do Serviço Municipal de Proteção Civil de 

Odemira, que se apresentaram no local com os respetivos 

meios.  

 Numa das salas foi colocado um dispositivo de fumos 
que, após acionado, fez com que os alunos dessem o alerta. 
Procedeu-se de imediato à evacuação da comunidade educa-
tiva. Deste modo, todos os intervenientes treinaram as atitu-
des e procedimentos a adotar em caso de catástrofe. 

A implementação, junto de toda a comunidade educativa, de uma cultura de segurança deve ser, cada 
vez mais, uma prioridade e preocupação.  

Boas Férias 
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