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NORMAS DE EVACUAÇÃO para os ALUNOS

Ao ouvires o sinal de alarme, segue as instruções do
teu professor.

Não te preocupes com o teu material escolar. Deixao sobre as carteiras, sai e fecha a porta.

Segue as setas de saída em silêncio. Não corras.

Desce as escadas encostado à parede. Não voltes
atrás.

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

Dirige - te para o local que o teu professor te indicar,
para apurar que não falta ninguém.
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INSTRUÇÕES GERAIS

1º

Se houver uma situação de emergência na escola, esta dispõe do seguinte alarme
acústico: sirene de emergência.

2º

É a direcção da Escola que decide sobre a evacuação total ou parcial das instalações.
A coordenação da evacuação das turmas é feita pelo professor e o aluno nomeado para
o efeito (1º segurança) é designado chefe de fila. Em caso de evacuação, este segue à

3º

frente da turma, enquanto o professor é o último a sair imediatamente após o 2º
segurança, de forma a certificar-se que não fica ninguém, a socorrer algum aluno que
precise e a verificar que as janelas e as portas ficam fechadas.

4º

Ao ser determinada a evacuação das instalações, não se devem preocupar com o
material escolar, devem seguir rigorosamente as normas de evacuação.
Os alunos devem sair em fila indiana, sem corridas, mas em passo apressado, seguindo

5º

as setas de saída, as instruções dos coordenadores de evacuação e dos sinaleiros,
devidamente identificados e que ocupam os locais estratégicos, conforme previamente
definido.

6º

Não se deve parar nunca nas portas de saída. Estas devem estar livres. Nas escadas,
devem encostar-se à parede. Nunca voltar atrás.
Compete ao professor manter a ordem no ponto de encontro e proceder à conferência

7º

dos alunos, pelo que estes não devem abandonar o local sob qualquer pretexto e sem a
devida autorização.

8º

O regresso à normalidade é definido exclusivamente pela Direcção da Escola que
informará pelos meios que achar convenientes.
Se, numa situação de emergência, alguém se encontrar isolado, deve verificar se não há

9º

perigo de deixar o local onde se encontra. Seguir as setas de indicação de saída e
dirigir-se para o ponto de encontro previamente estipulado. Caso não consiga sair,
(existência de chamadas ou portas sobreaquecidas) lembrar-se de que deve sempre
assinalar a sua presença.

3

LABORATÓRIOS

SE OCORRER UM INCÊNDIO
** Actuar sobre o foco de incêndio com o meio de extinção adequado,

de acordo com o seguinte quadro:

FOGO
Matérias sólidas
Líquidos ou sólidos
liquefeitos
Gases
Metais
Material eléctrico

AGENTE EXTINTOR
Água ou extintor instalado
Extintor instalado. Nunca utilizar água
Corte da fonte. Extintor instalado
Areia seca ou extintor instalado
Corte de corrente. Extintor instalado

** Caso não se consiga dominar a situação :
Fechar as portas e janelas.
Comunicar imediatamente o acidente à Direcção da Escola.
Abandonar a sala.
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COZINHA

SE OCORRER UM INCÊNDIO
** Avisar a pessoa mais próxima.

** Fechar o gás na válvula de corte geral.

** Utilizar o extintor instalado de acordo com as instruções de actuação.

** Cortar a corrente eléctrica no quadro parcial e relativo a esta área.
** Caso não se consiga dominar a situação, fechar as portas e janelas

e comunicar imediatamente o acidente à Direcção da Escola.

SE OCORRER UMA FUGA DE GÁS
** Desligar a válvula.
** Não fazer lume.
** Não accionar nenhum interruptor.
** Abrir as portas e as janelas.
** Abandonar o local.
** Comunicar o acidente à Direcção da Escola.

