
 

ALUNOS 

- Se houver uma situação de emergência na escola será accionado o alarme. 

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

- Não te preocupes com o teu material escolar. 

- Todos os alunos devem sair em fila indiana. 

- Será escolhido um aluno como chefe de fila (delegado). O professor será sempre o cerra fila isto 

é, o último a sair da sala. 

- Segue as setas de saída em silêncio. Não corras. 

- Caso exista fumo, em quantidade suficiente para dificultar a respiração e a visibilidade, protege a boca e 

o nariz com um pano. 

- Desce as escadas encostado à parede. 

- Nunca voltes atrás. 

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

- Dirige-te para o local que o teu professor te indicar. 

- O local que servirá como ponto de encontro é o campo de jogos. 

- Se estiveres isolado da tua turma dirige-te rapidamente ao ponto de encontro, seguindo a 

sinalização, onde encontrarás o teu professor que te indicará o local onde deves permanecer. 

- Deves manter-te no local de encontro até serem dadas outras indicações. 

- Deves consultar as plantas afixadas em cada pavilhão para ficares a conhecer o trajecto de evacuação 

respectivo. 

 

PESSOAL DOCENTE 

- Deve estar sempre consciente do número de alunos que tem na sala em cada momento. (Será 

preferível fazer a contagem dos alunos) 

- Ao ouvir o sinal de alarme deverá repetir a ordem de evacuação com voz calma e autoritária de 

forma a evitar o pânico. 

- Deve assegurar que todos os alunos saiam da sala, em fila indiana. 

- O(a) delegado de turma ou na sua ausência, o subdelegado, será o chefe de fila. O professor será 

sempre o cerra fila isto é, o último a sair da sala. 

- Garantir sempre que possível que os alunos desçam as escadas encostados à parede. 

- Dirigir os alunos para as saídas indicadas, orientando a sua deslocação para o ponto de encontro. 

- O Ponto de Encontro é o Campo Exterior de Jogos. 

- Não deixar os alunos voltar atrás sob qualquer pretexto. 

- Caso exista fumo, em quantidade suficiente para dificultar a respiração e a visibilidade, proteja a boca e 

o nariz com um pano.  

-Se não estiver em aulas, deve dirigir-se imediatamente para o ponto de encontro. 

- Permanecer com os alunos no ponto de encontro até receber instruções das entidades 

competentes. 



 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

- Ao ouvir o sinal de alarme deverá interromper imediatamente as tarefas que estiver a executar e repetir 

a ordem de evacuação com voz calma e autoritária de forma a evitar o pânico. 

- Dirigir os alunos para as saídas indicadas, orientando a sua deslocação para o ponto de encontro. 

- Não deixar os alunos voltar atrás sob qualquer pretexto. 

- Deve ser o último a abandonar o local e dirigir-se para o ponto de encontro. 

- O ponto de encontro combinado é o Campo Exterior de Jogos. 

- Caso exista fumo, em quantidade suficiente para dificultar a respiração e a visibilidade, proteja a boca e 

o nariz com um pano.  

- Permanecer no ponto de encontro até receber instruções das entidades competentes. 

 


