#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 57
ANO(S)

DISCIPLINA ESTUDO DO MEIO E CIDADANIA

2.º

Relacionar instituições e serviços que contribuem para o bem-estar das
populações com as respetivas atividades e funções.
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

Cidadania
Risco

O Papel da Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Profissão de Polícia.
• Compreender a importância da polícia para a segurança dos cidadãos.
• Identificar as principais funções da polícia.
• Reconhecer algumas equipas e divisões da PSP.
• Conhecer alguns programas e projetos promovidos pela PSP.
Tarefas/ Atividades/ Desafios
Para se ser polícia é necessário estudar e ter formação adequada.
Pinta a etiqueta que contém a resposta correta.
X ciclo/X ano
X ciclo/X ano

Verdadeiro
Falso
2. Os polícias não têm todos a mesma função.
Associa corretamente.

X ciclo/X ano

Patrulheiro

Polícia de trânsito

X ciclo/X ano

.

Ajuda os carros a circularem nas ruas,
fiscaliza as regras de trânsito, os condutores
das viaturas e a sua documentação.
Disciplina Estudo do Meio e Cidadania 2.º ano(s) - Bloco n.º 57

faz vigilância à tua zona de residência,
jardins, zonas comerciais, prevenindo a
criminalidade nas ruas.
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3. Qual as equipas responsáveis por policiar a escola e os percursos dos alunos de casa até
à escola?
Pinta a etiqueta que contém a resposta correta.

X ciclo/X ano
X ciclo/X ano

EPES – EQUIPAS DE PROGRAMA ESCOLA SEGURA
EPAV – EQUIPAS DE PROXIMIDADE E APOIO À VÍTIMA
4. O Programa EU ESTOU AQUI serve para…
Rodeia as imagens que representam respostas corretas.

X ciclo/X ano

X ciclo/X ano

… localizar rapidamente familiares de uma criança ou adulto
que se encontre perdido.
… localizer rapidamente um agente da polícia, caso seja
necessário pedir ajuda.

5. Da Unidade Especial da Polícia (UEP), fazem parte vários grupos de intervenção.
Assinala V (verdadeiro) ou F (falso), cada uma das afirmações.

X ciclo/X ano
X ciclo/X ano

O Grupo de Operações Especiais (GOE) atua em situações de
terrorismo.

O Centro de inativação de explosivos e segurança em subsolo
(CIEXSS) atua em caso de necessidade de salvamento de
pessoas no mar.
O Grupo Cinótécnico (GOC) tem cães polícias treinados para
detetar explosivos e salvar pessoas.
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