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1.1. INSTRUÇÕES a SEGUIR na EVACUAÇÃO PARCIAL ou TOTAL dos ALUNOS em SALA 
de AULA   (afixadas na sala dos professores e lidas e explicadas no início do ano letivo) 

 
 

1. Se acontecer uma situação de emergência na Escola, será accionado o Sinal de 

alarme geral para a informação: Três toques prolongados de campainha 

interrompidos por pequenas pausas; 
 

2. É a Direcção da Escola que compete decidir sobre a evacuação total ou parcial dos 

blocos; 
 

 Em caso de SISMO, todos os alunos, professores e funcionários que se encontrem 

no interior dos edifícios devem colocar-se sob as mesas, ao canto da sala ou sob 

uma viga do tecto (vão das portas), durante a sua duração e, de seguida, cumprir o 

Plano de Evacuação; 
 

3. A saída da sala de aula terá início quando o professor proferir a PALAVRA-CHAVE 

(SAÍDA); 
 

4. A coordenação da evacuação das turmas é feita pelo professor, pelo delegado de 

turma ou por outro aluno designado para o efeito. Na falta do professor na sala de 

aula, caberá ao delegado de turma assumir a coordenação da evacuação; 
 

5. O delegado de turma (ou quem o substitua) abrirá, com rapidez, completamente a 

porta da sala de aula sendo o primeiro a sair, reforça aos colegas a indicação do 

caminho de evacuação (se houver algum aluno em cadeiras de rodas será o 

delegado de turma a transportá-lo) em direcção à saída do bloco; 
 

6. O professor deverá colocar-se perto da porta para orientar/organizar a fila de saída 

e será o último a abandonar a sala, verificando se as janelas estão fechadas, assim 

como FECHANDO A PORTA sem a trancar, seguindo a turma e prestando auxílio a 

qualquer aluno que se desoriente, atrase ou fique impedido de prosseguir.  
 

7. Os alunos abandonarão a sala de aula pela ordem de proximidade da porta (pelo 

que o Delegado de Turma, na planta da sala de aula, deverá ser colocado num 

lugar de fácil acesso à porta da sala). 
 

Os alunos devem abandonar a sala de aula sem mochilas ou qualquer outro 

material escolar, devendo este ficar sobre as carteiras; calculadoras, dinheiro e 

outros bens pessoais de valor devem ser acautelados. 
 

Os alunos devem sair da sala de aula um a um, seguindo em FILA INDIANA, sem 

correrias, mas em passo apressado, sem atropelos e sem gritar, para o exterior 

dos blocos. 
 

Os alunos que se encontrem no 2.º piso serão os primeiros a sair, e descerão as 

escadas pelo lado da mesma que ficar mais perto da porta de saída da sua sala de 
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aula, de forma calma, ordeira, sem correr, formando duas filas, onde cada turma 

ocupará essa posição na descida das escadas até à saída do Bloco. 
 

Só após todas as turmas do 1.º piso terem saído do bloco é que se dará início à 

saída das turmas do r/ch, que entretanto aguardavam junto à saída da sua sala de 

aula de porta aberta, formando igualmente duas filas, onde cada turma se deverá 

posicionar do lado da saída que ficar mais perto da sua sala de aula; 
 

8. Tente nunca olhar para trás. 

Nunca pare nas portas de saída. Estas devem estar livres; 
 

9. Após a saída dos Blocos, os alunos e professores percorrerão o caminho de 

evacuação em direcção ao local do Ponto de Encontro correspondente à sua turma 

e ano de escolaridade; 
 

10. Caso esteja isolado e não consiga sair, deve assinalar a sua presença pelos meios 

que estiverem ao seu alcance; 
 

11. Chegados ao Ponto de Encontro, o professor deve fazer a chamada/contagem 

dos alunos, verificando se todos estão presentes ou não, prestando de forma rápida 

e atempada, no seu lugar no Ponto de Encontro, a informação ao(á) funcionário(a) 

de informação e vigilância/concentração e controlo, da presença/ausência dos 

alunos da turma; 
 

12. Compete aos professores, apoiado se necessário pelos coordenadores de bloco, 

funcionários da secretaria, refeitório e de demais elementos da comunidade escolar, 

manter a ordem e uma postura civilizada dos alunos no PONTO DE ENCONTRO; 
 

13. Até ordens contrárias, todos deverão permanecer no Ponto de Encontro, a não ser 

por motivo de força maior; 
 

14. Não usar o telemóvel, a não ser em caso de necessidade absoluta, de forma a não 

sobrecarregar os meios de telecomunicações, meios esses que lhe poderão ser 

úteis no seu socorro; 
 

 

15. 

 

Os alunos devem manter-se a uma distância de pelo menos 5m das fachadas, 

muros e vedações. 
 

Não devem beber água das torneiras ou de recipientes abertos(pode encontrar-se 

contaminada); 
 

Devem evitar qualquer contacto com cabos eléctricos ou vedações metálicas. 
 

16. O regresso à normalidade para o local de trabalho/estudo será dado pelo 

professor Delegado de Segurança ou por quem o substitua, no Ponto de Encontro, 

através de um megafone ou por outra forma de comunicação. 
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DEVERÁ LER estas NORMAS DE EVACUAÇÃO com frequência para melhor se 

lembrar. 
 

CUMPRA SEMPRE AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA. 

 

 

1.2.  INSTRUÇÕES a OBSERVAR pelos ALUNOS fora da SALA de AULA(em situação de 

intervalo ou recreio) 

 

1. Ao ouvir o sinal de alarme (três toques prolongados de campainha 

interrompidos por pequenas pausas) os alunos devem respeitar e cumprir as 

ordens do Pessoal Docente e Não Docente, abandonando os locais onde se 

encontrem, percorrendo o caminho de evacuação pelo percurso mais curto em 

direcção ao local do Ponto de Encontro correspondente à sua turma e ano de 

escolaridade, mesmo que os restantes elementos da turma não se encontrem na 

Escola. 
 

Este trajecto deve ser o percorrido o mais rápido possível, sem correrias, mas em 

passo apressado, sem atropelos e sem gritar; 
 

2. Uma vez no Ponto de Encontro devem respeitar as normas do plano de evacuação. 
 

 

 

1.3. INSTRUÇÕES a OBSERVAR pelos PROFESSORES que não se ENCONTREM a 

LECIONAR 

 

1.   Ao ouvir o sinal de alarme (três toques prolongados de campainha interrompidos 

por pequenas pausas) os professores que não se encontrem a lecionar devem 

abandonar o local onde se encontrem, percorrendo o caminho de evacuação pelo 

percurso mais curto em direcção ao local do Ponto de Encontro designado por: 

“Restante Comunidade Escolar”; 
 

2. Ao percorrer o caminho de evacuação, devem ajudar tanto quanto possível, o(s) 

coordenadores de bloco a utilizar os meios de 1.ª intervenção de forma a 

minimizar o prejuízo de pessoas ou bens. Caso não consigam deverão continuar a 

percorrer o caminho de evacuação até ao Ponto de Encontro; 
 

 3. Uma vez no Ponto de Encontro devem respeitar as normas do plano de 

evacuação, ajudando sempre que se justifique os colegas a manter a ordem e a 

postura civilizada dos alunos. 
 

 

 

1.4.     INSTRUÇÕES a OBSERVAR pela RESTANTE COMUNIDADE ESCOLAR 
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1. Ao ouvir o sinal de alarme (três toques prolongados de campainha 

interrompidos por pequenas pausas) a restante comunidade escolar deve 

abandonar o local onde se encontre, percorrendo o caminho de evacuação pelo 

percurso mais curto em direcção ao local do Ponto de Encontro designado por: 

“Restante Comunidade Escolar”; 
 

2. Uma vez no Ponto de Encontro devem respeitar as normas do plano de 

evacuação, auxiliando sempre que assim se justifique a manter a ordem e a 

postura civilizada dos alunos. 
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