
FORMAÇÃO 
AÇÕES DE 

AÇÕES DE FORMAÇÃO SOBRE 
RISCOS E CATÁSTROFES

(de acordo com o Referencial de Educação para o Risco dos Ensinos  
Pré-Escolar, Básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) e Secundário)

As Ações de Formação visam sensibilizar os Docentes da Educação Pré-Escolar, dos Ensinos Básico e 

Secundário, para as questões relacionadas com os riscos e catástrofes. 

Trata-se de uma abordagem técnico-pedagógica que visa estabelecer a ponte necessária entre a comunidade e a escola, 

um objetivo primordial no contexto da Educação para a Cidadania e Desenvolvimento, constituindo-se como 

instrumento orientador da Educação para o Risco nos diversos espaços em que, na escola, esta componente do currículo 

se pode concretizar.

Estas ações visam, ainda, criar condições para a formação de docentes no âmbito do Referencial de Educação para o Risco, 

consciencializando-os para a problemática dos riscos, no contexto de uma cidadania ativa, contribuindo assim para a 

promoção, na sociedade portuguesa, de uma cultura estratégica de segurança.

Objetivo: 

MAIS INFORMAÇÕES:

RISCO DE CHEIAS E RISCO DE INUNDAÇÕES FLUVIAIS carga horária: 12,5 horas

https://xivenr.riscos.pt/

Curso de Formação de Atualização coincidente com:
Colóquios, congressos, simpósios, jornadas ou iniciativas congéneres

230 - Matemática e Ciências da Natureza;  420 - Geografia;   520 - Biologia e Geologia; 

Destinatários:  Professores dos Grupos de Recrutamento:

Aceditado pelo CCPFC
Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua

Data: 16 e 17 de julho de 2021

CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DA RISCOSCFPR

h t t p s : / / x i v e n r . r i s c o s . p t t/

r i s c o s @ r i s c o s . p t

2 3 9  9 9 2  2 5 1

Realiza-se no âmbito do:

CCPFC/ENT-NI-0153/19

1. Conferência de Abertura do XIV Encontro Nacional de Riscos: 

"Contributos do Laboratório de Hidráulica da Universidade de 

Coimbra para o estudo das Cheias do Mondego";

2. Sessão simultânea de comunicações;   

3. Sessão de Posters;                                                        

4. Mesa-redonda "Desafios à gestão do risco de cheias para 

evitar/reduzir as inundações no Baixo Mondego";

5. Conferência de Encerramento do XIV Encontro Nacional de 

Riscos: "Análise dos impactes das grandes cheias do Mondego 

nos últimos 700 anos";

6. Visita Técnica, pedonal, à Baixa de Coimbra  – área ribeirinha;

7. Workshop para Professores - transposição didático-pedagógica 

dos conteúdos científicos para o contexto de sala de aula;

............................... (16/07/2021, 1h)

...................................................... (16/07/2021, 2h)

....................................................................................... (16/07/2021, 0,5h) 

................................ (16/07/2021, 2h)

 .................................................................................. (16/07/2021, 1h)

.............. (17/07/2021, 4h)

........................... (17/07/2021, 2h)

Sessões:
Data/Hora:

código CCPFC: 111746/21


