
 

 
 

 
 

A\VIDADE FORMATIVA 
 

 

DESIGNAÇÃO 

 

 

Projeto SRE:  

Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos 
 

Código: 26-DFP.008.02/14 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Gerais:  

 

- Promover a operacionalização eficaz do projeto “Educação para a Segurança e Prevenção de 

Riscos” que integra a componente de Formação Pessoal e Social dos alunos do ensino básico. 

 

Objetivos Específicos:  

 

- Promover o projeto “Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos”; 

- Adequar os princípios e estratégias pedagógicas utilizados pelos docentes, às características 

específicas da comunicação de riscos; 

- Aprofundar o conhecimento científico sobre os diferentes riscos que afetam a Região Autónoma 

da Madeira; 

- Conhecer procedimentos metodológicos, recursos didáticos e ferramentas de aprendizagem 

disponíveis para a abordagem aos diferentes riscos; 

- Refletir sobre a operacionalização do projeto “Educação para a Segurança e Prevenção de 

Riscos” no contexto específico dos estabelecimentos de ensino da Região. 

  

CONTEÚDOS 

 

– Enquadramento do Projeto “Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos”;  

– Princípios e estratégias de comunicação de riscos; 

– O cumprimento de normas e medidas de segurança de pessoas e bens; 

– Os riscos naturais; 

– Os riscos tecnológicos e os riscos mistos; 

– O Plano de Emergência Familiar e o Plano de Prevenção e Emergência das Escolas; 

– Os agentes da Proteção Civil, emissão de avisos e principais medidas de autoproteção; 

– A higiene e segurança alimentar; 

– A educação rodoviária;  

– Oportunidades e desafios de operacionalização do Projeto “Educação para a Segurança e 

Prevenção de Riscos”. 

METODOLOGIA 

 

A ação é composta por sessões presenciais, de caráter teórico, que proporcionam aos 

formandos o aprofundamento dos diferentes conteúdos e o contacto com as metodologias e 

materiais que se pretendem promover, permitindo a reflexão e discussão em grande grupo sobre a 

sua utilização. No seguimento da componente teórica, será desenvolvida uma sessão prática, onde 

os formandos terão a oportunidade de debater os desafios de implementação do projeto 

“Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos” e individualmente elaborar uma reflexão 

critica sobre a sua operacionalização no contexto da escola onde exercem funções. 



ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

 

 

A – ÁREA DE CIÊNCIAS DA ESPECIALIDADE 

MODALIDADE DE 

FORMAÇÃO 

 

Curso de Formação 

 

ACREDITAÇÃO/ 

VALIDAÇÃO 

 

Formação válida para progressão em carreira, de acordo com o Despacho n.º 106/2005, de 21 de 

Setembro.  

DURAÇÃO  

 

10 horas  

 

DESTINATÁRIOS 

 

Professores de todos os grupos disciplinares 

 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

12 Formandos 

 

FORMADORES 

 

Diogo Cabral Neves e Ricardo Fernando Carneiro Gomes 

 

CRITÉRIOS DE 

SELEÇÃO 

 

Por ordem de inscrição:  

- Docentes com responsabilidades na área do projeto “Educação para Segurança e Prevenção de 

Riscos”;  

- Outros docentes. 

CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, expressa numa escala numérica de 1 a 10 

valores, nos termos previstos na Carta Circular CCPFC - 3/2007, de setembro de 2007, do Conselho 

Científico Pedagógico da Formação Contínua e com base nos seguintes critérios:  

 

 Assiduidade e pontualidade – 10% 

 Trabalho individual -50% 

 Interesse e participação – 20% 

 Capacidade de aprendizagem – 20% 

 
a) Considerando a presença obrigatória em 2/3 da carga horária total das ações de formação, pretende-se que 

sejam bonificados os docentes mais assíduos e pontuais. 

 

 

Escala de Avaliação/Classificação de referência (ECD) 

 
Escala adotada segundo a Carta Circular CCPFC - 3/2007, de setembro de 2007 

 

LOCAL DE 

REALIZAÇÃO 

 

Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco (Porto Santo) 

 

CALENDARIZAÇÃO 

 

27 de outubro de 2014, das 11h00 às 13h00 

28 e 29 de outubro de 2014, das 09h00 às 13h00  

INSCRIÇÕES 

 

 Através da página da DRE na internet, no separador Formação, em http://goo.gl/SZIDFw, os 

formandos deverão: 

 

 Realizar a sua inscrição até ao dia 23 de outubro de 2014 
 

 


