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Comemoração do Dia Mundial da Proteção Civil 

  O Clube de Proteção Civil da nossa escola quis 

  comemorar o Dia Mundial da Proteção Civil 

  com toda a comunidade escolar, e, para o efeito, 

  decidiu-se realizar um simulacro. 

  De modo a tornar o simulacro o mais real 

possível, pedimos a colaboração da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande (AHBVRG), e à Polícia 

de Segurança Pública da Ribeira Grande (PSP-RG), à qual ambos 

responderam com prontidão. 

No dia 1 de março realizou-se o simulacro, com o seguinte tema: 

“Às 09H45, a Escola Básica 2 Gaspar Frutuoso foi atingida por um 

sismo de grau 8, na escala de Mercalli Modificada, do qual resultou 

um foco de incêndio entre os blocos 1 e 2, desabamento parcial do 

teto da sala 6 com 5 crianças presas. Uma das crianças, com o 

pânico, atirou-se da janela, e ficou inconsciente, apresentando 

vários traumatismos; 4 alunos continuaram presos na sala 6; 1 

aluno, durante a evacuação do bloco 3, caiu das escadas e fraturou 

uma perna; e uma professora entrou em estado de choque.” 
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    Alunos e professor 

    debaixo das mesas e 

    contam até 50. 

 

 

 

Alunos saem da sala de  

aula ordenadamente. 

 

 

 

    Reunião de todos os 

    alunos e professores no 

    ponto de encontro, e 

    contagem  dos alunos.
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    Aluno que se atirou da 

    sala 6 é encontrado. 

 

 

 

 

Alunos presos da sala 6 

gritam por socorro. 

 

 

 

    Aluno que caiu das 

    escadas durante a 

    evacuação e fraturou

    uma das pernas.  
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Os bombeiros e a polícia foram alertados e vieram prestar 

auxílio. 

Enquanto os bombeiros combatiam o incêndio, resgatavam e 

socorriam as vítimas, a polícia fez o controlo do trânsito em 

redor da escola, de modo a criar um corredor de emergência 

para as viaturas prioritárias.  
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Finalizado o simulacro, os alunos dirigiram-se para o campo 

de jogos, onde dois alunos de cada turma participaram numa 

gincana de manobras de cadetes, e slide. 
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Enquanto os alunos assistiam e participavam nas atividades, 

elementos do executivo da escola, coordenadora do clube, um 

adjunto e um chefe da AHBVRG, e Sr.ª comissária da PSPRG, 

fizeram uma reflexão sobre o simulacro, a qual permitirá melhorar o 

plano de emergência da escola.  

 

     

 

 

 

Para finalizar a comemoração deste dia, foram entregues aos 

diretores de turma um saco com ofertas para cada aluno, 1 lápis, 1 

régua, 1 balão, livro e folhetos informativos, assim como 

lembranças para o pessoal docente e não docente.  
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A todos os que tornaram possível a realização deste simulacro o 

nosso grande BEM-HAJA, pela sua colaboração e empenho: 

• Conselho Executivo; 

• Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores; 

• Inspetor Coordenador Nuno Barbosa; 

• Corpo de Bombeiros da Ribeira Grande; 

• Polícia de Segurança Pública da Ribeira Grande; 

• Professora Filomena Paiva; 

• Alunos que serviram de vítimas; 

• Alunos do Clube de Proteção Civil; 

• Toda a comunidade educativa. 

 

 

 

 

 

 

A Proteção Civil é um dever de todos! 
 


