
 
Projeto Sismologia na Escola 

 
A Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva-
Sintra, através do Projeto de Sismologia na 
Escola, teve a honra de representar Portugal 

no "High School Students Summit on World Tsunami Awareness, Day 
in Wakayama, Japan, 2018". A árvore de Portugal foi plantada em 
Wakayama, como uma memória da presença da Ferreira Dias no Japão. 
Os alunos fizeram uma ótima apresentação do trabalho desenvolvido 
pelo Projeto de Sismologia para a mitigação do Risco, tendo sido 
selecionados para representar os seus grupos de trabalho, 

nomeadamente na receção, 
aos representantes do 
governo do Japão e na 
cerimónia de encerramento 
do Summit. O envolvimento 
dos estudantes japoneses 
esteve sempre presente 
tendo sido recebidos na Wakayama Prefectural Taikyu High School, e na Hiro 
Elementary School. A partilha de experiências na área da mitigação do Risco, a 
realização de exercícios na área da Proteção Civil, foram uma constante. A 

divulgação da Cultura Japonesa foi também um dos objetivos desenvolvidos.  
Na sequência deste evento, foi com grande orgulho que recebemos na escola, no dia 5 de dezembro, o Ex. ᵐᵒ Sr. 
Embaixador do Japão, e a Ex. mª Sr.ª Segunda Secretária da Embaixada. 
Nesta visita foi apresentado um balanço da nossa participação no evento e 
esteve patente uma exposição fotográfica. 
Durante o mês de fevereiro recebemos na Escola Secundária Ferreira Dias 
alunos do Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas Mães d`Água e a 
IIIº Secção – Agrupamento 900 – Escuteiros de Monte Abraão. Promover 

uma cultura de segurança e a literacia 
científica na área da Sismologia é o grande 
objetivo norteador de todas as atividades 
desenvolvidas, para tal foi utilizado a caixa de liquefação, a Sismo Box, o Kit de 
emergência e a 
Plataforma Sísmica 
sendo a visita ao 
Sismómetro o 

grande catalisador de todas as competências 
promovidas. Saber o que fazer em caso de sismo ou 

tsunami são objetivos 
do projeto de Sismologia na Escola.  
Ao longo do ano letivo foram dinamizadas pelos professores e alunos do Projeto 
Sismologia na Escola em todas as turmas de 7º ano e do 10º ano atividades tendo como 
documento orientador o Referencial de Educação para o Risco, com o objetivo de 
compreender e aplicar medidas de autoproteção em caso de Sismo, Tsunami e Incêndio. 
Foram ainda divulgadas instruções de segurança e os procedimentos destinadas a 
garantir o processo de evacuação. 
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