Os exercícios de evacuação são obrigatórios e necessários.
Visam:
 Criar rotinas de comportamentos e de atuação;
 Testar a eficácia dos meios disponíveis e dos planos de segurança.

Objetivos
Sensibilizar todos os ocupantes da Escola
(Alunos, Docentes e Não docentes)

Finalidades
Informar
Envolver

Reconhecer o sinal sonoro de alarme
Um sinal sonoro, claramente audível em toda a
escola, perfeitamente identificável por todos os
ocupantes (não confundir com o toque para sinalizar
os tempos letivos)
O seu toque indica a organização imediata e
obrigatória da evacuação

Identificar

Cumprir as instruções
Indicam o comportamento a ter. Devem ser afixadas
em todos os pisos e salas

Formar para a evacuação
Criação de rotinas e de atuação válidas em todas as
circunstâncias da vida

Conhecer
Adquirir uma cultura
de segurança
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
EVACUAÇÃO


Ao ouvires o sinal de alarme (sinal contínuo) segue as instruções do teu professor;



Não te preocupes com os teus pertences. Deixa-os sobre a carteira, quando a última pessoa sair
da sala esta será fechada.



Segue o caminho da evacuação em silêncio. Não corras.



Desce, ou sobe, as escadas encostado à parede. Não voltes para trás.



Não pares na porta de saída. Esta deve estar livre.



Dirige-te para o ponto de encontro (campo de jogos ou recreio).

EM CASO DE INCÊNDIO


Perante um incêndio mantém a calma e pensa no que deves fazer.



Se o fogo é pequeno, tenta apagá-lo com os meios que tens ao teu alcance e com toda a decisão.



Se não conseguires dominar o fogo, fecha a porta e pede ajuda aos professores ou aos assistentes
operacionais. Avisa rapidamente a direção da escola.



Se o fogo se prender às tuas roupas, não corras. Atira-te para o solo e rola sobre ti próprio.



Se ouvires uma explosão, atira-te para o solo e protege a nuca com os braços.



Perante o fumo, protege a boca e o nariz com um pano. Caminha agachado (junto ao solo há
menos fumo)



Se o fumo impedir a tua passagem anuncia a tua presença e aguarda socorro.

EM CASO DE SISMO


Mantenha a calma, não se precipite para as saídas



Mantenha-se afastado das janelas, espelhos, candeeiros ou móveis



Proteja-se no vão de uma porta interior, no canto de uma sala ou debaixo da carteira ou mesa.
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EVACUAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS
1. Se houver uma situação de emergência na escola ela dispõe da campainha normal, mas em vez de um
toque contínuo (o mais comum), efetuam-se 3 toques interrompidos por pausas.
2. É à Direção da escola que compete decidir sobre a evacuação total ou parcial das instalações.
3. Se, numa situação de emergência, se encontrar isolado, verifique se não há perigo de deixar o local
onde se encontra. Siga as setas de indicação de saída e dirija-se para o ponto de reunião previamente
estipulado. Caso não consiga sair, (existência de chamas ou portas sobreaquecidas) lembre-se que
deve sempre assinalar a sua presença.
4. A coordenação da evacuação das turmas é feita pelo professor e um aluno, o delegado de turma. Em
caso de evacuação, o delegado de turma segue à frente da turma, enquanto o professor é o último a
sair, de forma a certificar-se de que não fica ninguém, a socorrer algum aluno que precise e a verificar
que janelas e portas ficam fechadas.
5. Ao ser determinada a evacuação das instalações, não se preocupe com o material escolar, siga
rigorosamente as normas de evacuação.
6. Os alunos devem sair da sala em fila indiana, sem corridas, mas em passo apressado, seguindo as setas
de saída, as instruções dos coordenadores de evacuação e dos funcionários, devidamente
identificados e que ocupam os locais estratégicos, conforme previamente definido.
7. Não pare nunca nas portas de saída. Estas devem estar livres. Se tiver que utilizar as escadas, encostese à parede e não volte atrás.
8. Compete ao professor manter a ordem no ponto de reunião e proceder à conferência dos alunos, pelo
que estes não devem abandonar o local sob qualquer pretexto e sem a devida autorização.
9. O regresso à normalidade é definido exclusivamente pela Direção da Escola que informará os
presentes pelos meios que considere convenientes.
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