
Visita de Estudo à Unidade Especial da PSP

No passado dia 28 de setembro, alunos das diversas escolas do 1º C.E.B. do nosso agrupamento foram, a
convite da Polícia de Segurança Pública de Abrantes, visitar a Unidade Especial da Polícia em Belas. (saber
mais...)

Saímos das Escolas bem cedinho (a partir das 6h30m) e fomos acompanhados ao longo de todo o dia por
simpáticos elementos da PSP de Abrantes.
Ao chegarmos a Belas fomos conduzidos a um pavilhão onde assistimos à apresentação de vários temas
musicais pela Orquestra Sinfónica da Polícia. O Maestro apresentou a todos os diversos tipos de
instrumentos que compunham a Orquestra, nomeadamente: cordas, metais e percussão, enumerando-os
um a um. Este foi o primeiro momento estruturado de aprendizagem, sendo muito apreciado e aplaudido
por todas as crianças presentes.
Dirigimo-nos de seguida a uma torre de treino com 4 andares de altura, onde assistimos ao vivo a uma
interessante demonstração de várias técnicas de atuação dos elementos da Unidade Especial da Polícia,
utilizadas quando é necessário aceder a edifícios descendo do topo até ao solo.
Fomos então para um campo de terra batida no exterior onde assistimos ao desenrolar de vários simulacros
com diversas atuações da polícia: domínio de viaturas em velocidade e em várias manobras perigosas,
abordagem a condutores de veículos em transgressão, dispersão de grupos que estejam a causar distúrbios
na ordem pública e abordagem e imobilização de indivíduos agressivos. Entretanto surgiu a equipa
cinotécnica e, para além das demonstrações com vários agentes caninos na identificação de diversas malas
e objetos com droga ou explosivos no seu interior, na busca e salvamento de pessoas desaparecidas, foi
também explicado a todos a metodologia utilizada no treino dos canídeos, onde a recompensa e a
brincadeira são a base do treino com os cães.
Finalmente acampámos e tomamos o almoço “pic-nic” que cada um tinha trazido.
Depois do almoço regressámos a casa.
Assim de passou um dia que permitiu certamente às nossas crianças aprendizagens diferentes e uma mais
completa compreensão do trabalho da Polícia em prol da manutenção da ordem pública.


