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8º ANO
Atividade sobre os sismos
No âmbito do Projeto Cientistas de Palmo e Meio, inserido no Clube da Ciência, Tecnologia e
Ambiente, no 4º ano de escolaridade em articulação com a professora Ana Rodrigues, foi
realizada uma atividade relacionada com a temática dos sismos que é um conteúdo deste ano
de escolaridade e, posteriormente, do 7º ano de escolaridade. Foram mostrados vídeos, de
modo a que os alunos compreendessem como ocorre um sismo, compreendido que o nível de
destruição no terreno não ocorre de igual modo em todos os locais e foram transmitidas as
regras de segurança antissísmicas (prevenção e comportamentos a ter durante e depois de um
sismo).
Relativamente à prevenção, abordou-se a importância de um plano de evacuação, em que
consiste e qual a sua importância, nomeadamente em estabelecimentos onde há muita
acumulação de pessoas como escolas, hospitais, estádios de futebol, centros comerciais, etc.
Temos de estar preparados para saber como reagir numa situação de emergência e saber que
medidas tomar.

São Tomé e Príncipe é um país em que se pode verificar vários tipos de situações de emergência,
quer sejam catástrofes naturais ou antrópicas. Não havendo lembrança da ocorrência de
fenómenos desta natureza, não significa que estes não possam ocorrer!
A segurança da Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe é da responsabilidade de todos.

Simulacro
Exercício de evacuação parcial no 1º Ciclo – dia 5 de fevereiro
Em dezembro de 2019, ocorreu na Ilha do Príncipe, uma situação que ninguém esperava e que
causou pânico na população. “Um sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter ocorreu esta
quinta-feira na ilha são-tomense do Príncipe, pelas 15:25 locais, segundo o Serviço Geológico
dos Estados Unidos, sem registo, até ao momento, de vítimas ou danos.”
“Os funcionários públicos entraram em pânico, por se tratar de algo nunca visto”, afirmações da
população residente.
As instituições devem começar a tomar uma posição no sentido de informar as pessoas e criar
algumas medidas de segurança. O mais importante é informar a população para que, numa
próxima vez, não se viva situações de pânico e saberem concretamente o que devem fazer.

Os simulacros refletem um cenário real de emergência de diferentes situações,
nomeadamente, incêndios, acidentes, sismos, inundações, entre outros. Acima de
tudo, estes exercícios de evacuação preparam a comunidade para que numa situação
de risco consiga lidar o melhor possível com sentimentos de pânico, evitando que os
danos provocados no estabelecimento sejam agravados com danos ou perdas
humanas.
É importante que a comunidade escolar tenha uma cultura de segurança, sabendo quais
os comportamentos que deve adotar numa situação de risco.
Esta atividade, que se realizou no dia 5 de fevereiro, pretendeu simular um incêndio
localizado, uma vez que foi feita uma evacuação parcial da Escola (1º Ciclo).
Foi elaborado um guião de procedimentos no qual constam considerações gerais sobre
um exercício de evacuação, tais como, os objetivos de um simulacro, qual o sinal do
início do exercício, o local de concentração e controlo, as funções dos responsáveis de
cada grupo /turma e regras a cumprir.
A transmissão destas informações e procedimentos foi efetuada, na semana anterior,
nas salas do 2º, 3ºs e 4º anos da escola sede, com a colaboração de duas alunas do 4º
ano: a delegada de turma, Sara de Ceita e a subdelegada de turma, Amélia Menezes.
No final de cada exercício de evacuação deve ser avaliada a capacidade de resposta, em
situação de emergência, e analisados os aspetos que se mostrem menos positivos.

Deslocação para o ponto de concentração dos alunos e professores do 1º ciclo da Escola sede.

Os alunos estiveram atentos durante a transmissão dos procedimentos a seguir, quais as
funções dos responsáveis pelo grupo e mostraram bastante interesse pela realização da
atividade.
No dia 5 de fevereiro quando foi dado o sinal de evacuação os responsáveis de grupo cumpriram
a sua função e chegaram ao ponto de concentração o mais rápido possível. Os alunos, foram
rápidos e deslocaram-se em fila seguindo o responsável de grupo (delegado de turma). No
entanto, verificou-se que alguns alunos correram um pouco, facto que devem ter em atenção,
num exercício futuro, para não se magoarem.
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