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NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA  
EM CASO DE EVACUAÇÃO 

 

Se houver uma situação de emergência na escola será indicada através de um alarme sonoro contínuo, 

com a duração aproximada de 30 segundos. 

 

Não se deve entrar em pânico, nem mostrar sinais de alarme. Deve-se manter a calma e agir de acordo 

as normas indicadas. As mãos devem ficar livres, pois podem necessitar delas. 

 

Se, numa situação de emergência, se encontrar isolado, verifique se não há perigo de deixar o local 

onde se encontra. Caso não consiga sair deve sempre assinalar a sua presença. 

 

LOCAIS DE ENCONTRO 
 

Na parte Sul do Polivalente (junto ao patinódromo).   
 
CONSELHO DIRETOR 
 

• Transmite ao PBX ordem para avisar 112 e 282762930. 

• Transmite à chefe dos Serviços Administrativos, ou quem a substituir, ordem para dar o alarme 

interno. 

• Transmite a ordem para desligar o quadro elétrico geral,  do Bloco C0 (Ana Silva). 

• Corte Geral de gás, no exterior (Celeste). 

• Coordena, com o delegado de segurança, todas as operações. 

• Indica o local para prestação de primeiros socorros. 

• Dá informação à reprografia para abrir a porta da entrada principal. (Não sai ninguém da 

Escola). 

• Abandona o Bloco e dirige-se para os locais de encontro, seguindo as indicações. 

 

PROFESSORES 
 

• A coordenação de evacuação das turmas é feita pelo 

professor e um aluno (o delegado de turma). Em caso de 

evacuação, o aluno mais próximo da porta, dirige-se à 

mesma, abrindo-a e mantendo-a aberta até à saída do último 

aluno. O delegado de turma deve seguir à frente da fila. O 

professor deve ser o último a sair e verificar se não fica 

ninguém na sala. 

• Nos 1º. e 2º. pisos, devem seguir a sinalética, as orientações 

dos professores e funcionários. 

• Compete ao professor manter a ordem no ponto de encontro 

e proceder à conferência dos alunos; estes não devem 

abandonar o local sob nenhum pretexto. 

• Devem aguardar junto dos alunos o regresso à normalidade. 

• Não deve, em situação alguma, ficar na sala de aula.    
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FUNCIONÁRIOS 

 

• Os funcionários devem apoiar os professores nas ordens que estes derem aos alunos ajudando-

os na evacuação dos mesmos, nos 1º e 2º pisos, devem seguir a sinalética. 

• Devem verificar se não ficaram alunos nas casas de banho ou nos átrios de estudo. 

• Os funcionários dos blocos, bar, PBX, pavilhão gimnodesportivo, refeitório e portaria devem 

abrir imediatamente as portas de emergência e de saída para o exterior de modo a facilitar a 

evacuação. 

• As funcionárias da cozinha devem seguir todos os procedimentos de evacuação, após terem 

procedido ao corte de gás (Celeste). 

• Aguardar junto aos alunos e professores o regresso à normalidade. 

 

 
ALUNOS 
 

• O aluno que esteja mais próximo da porta da sala deve 

abri-la e mantê-la aberta até à saída do último aluno. 

• Sair da sala em fila indiana; seguir o percurso de 

evacuação, em função da sinalética. Não correr. 

• O delegado de turma segue à frente da fila. 

• Descer as escadas, encostados à parede e não parar na 

porta de saída (deve ficar livre). Não voltar atrás. 

• No ponto de encontro, devem estar junto do professor, 

para verificar quem falta. 

• Aguardar, ordeiramente, no ponto de encontro, novas 

instruções. 

 

 

 

FORA DAS AULAS 
 

• Ao sinal de alarme, devem dirigir-se para os locais de concentração, seguindo as indicações e a 

sinalética, (Na parte Sul do Polivalente - junto ao patinódromo), evitando o pânico e 

colaborando com os outros; 

• Devem afastar-se dos edifícios, árvores, muros, colunas, etc. até ao ponto de encontro. 

• Os professores e os funcionários abandonam os espaços e auxiliam na evacuação dos 

mesmos, dirigindo-se aos pontos de encontro, seguindo as orientações e a sinalética. 

 

 

AUXÍLIO A POSSÍVEIS VÍTIMAS (PRIMEIROS SOCORROS) 
 

• Só prestam auxílio se estiverem preparados para esse fim. 


