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 Quando ocorrem situações de emergência, 
como as seguintes: 

• Sismo ou Tremor de Terra; 

• Incêndio; 

• Inundação; 

• Fuga de gás; 

• Outras ocorrências… 

 

 

 

Devemos cumprir o Plano de Evacuação! 



O que é um PLANO DE EVACUAÇÃO? 

Um Plano de Evacuação tem por objetivo estabelecer os comportamentos 

de atuação e de conduta que TODOS (Alunos, Professores, Assistentes 

Operacionais…) devem ter no interior da Escola, em caso de emergência.  

Assim, são as regras que todos devemos cumprir numa situação de 

emergência, para a nossa própria segurança. 

 



EM CASO DE SISMO 





PROCEDIMENTOS A CUMPRIR 

 

> Mantém a calma; 

> Afasta-te de janelas e/ou painéis de vidro, armários, estantes e outros objetos 
pesados que possam cair; 

> Refugia-te debaixo das mesas, agarra uma perna da mesa e protege a cabeça e os 
olhos pressionando a cara contra os braços; 

> Não tentes sair pelas janelas; 

> Não permaneças no meio da Sala; 

DURANTE O SISMO, SE OCORRER NUMA SALA DE AULA: 



PROCEDIMENTOS A CUMPRIR 

 

> Não corras; 

> Evita o pânico; 

> Se necessário, acalma as pessoas que te rodeiam; 

> Não procedas à saída do edifício enquanto decorrer o sismo; 

> Aguarda com calma que o teu Professor te dê instruções. 

 

DURANTE O SISMO, SE OCORRER NUMA SALA DE AULA: 



ESTA É A POSIÇÃO DE SEGURANÇA 



PROCEDIMENTOS A CUMPRIR 

 

> Quer no interior, quer no exterior dos edifícios da escola, os Alunos, os Professores 

e os Assistentes Operacionais devem seguir as medidas indicadas atrás e tentar 

evitar qualquer tipo de risco. 

DURANTE O SISMO, SE OCORRER DURANTE O INTERVALO: 



EM CASO DE INCÊNDIO 





PROCEDIMENTOS A CUMPRIR 

 

>   Avisa algum Funcionário/Professor ou ativa o alarme de incêndio; 

>   Utiliza o Extintor ou o Carretel mais próximo; 

>   Nunca tentes apagar um incêndio que começa a ficar fora de controlo; 

>  Sai de uma divisão onde as chamas estejam a alastrar. Fecha a porta para retardar 
a progressão do incêndio e a dispersão de fumo;   

> Leva contigo os teus pertences, mas só se tiveres a certeza de que tens tempo 
para o fazer;   

 

EM CASO DE UM INCÊNDIO: 



PROCEDIMENTOS A CUMPRIR 

 

>  Nunca utilizes o elevador, vai pelas escadas;  

>  Segue junto à parede com calma, ordem e rapidez;   

>  Se for seguro, dirige-te para os pisos inferiores, pois as chamas e o fumo têm   
tendência a subir;   

>  Cumpre as orientações dos profissionais do estabelecimento escolar;   

>  NUNCA VOLTES AO EDIFÍCIO ENQUANTO ESTIVER A DECORRER O 
COMBATE AO INCÊNDIO.  

 

EM CASO DE UM INCÊNDIO: 



PROCEDIMENTOS A CUMPRIR 

 

>  Gatinha porque o fumo tem tendência a subir;   

> Põe um lenço, toalha ou algo na cara, de preferência molhados, para ajudar a 
respirar;   

> Não corras se as roupas começarem a arder. Pára e rola sobre o corpo até as 
chamas se apagarem;   

> Não tentes abrir a porta sem antes confirmares, com a palma da mão, se ela está 
quente.  

 

EM CASO DE FUMO OU CHAMAS: 



PROCEDIMENTOS A CUMPRIR 

 

>  Abre-a lentamente, mas preparado para a fechar de imediato se houver fumo 
intenso ou chamas;   

> Vai para a saída de emergência mais próxima. Se tiver intransitável dirige-te para 
outra. Se não conseguires sair em segurança, pode ser preferível regressar e 
permanecer no quarto ou outro espaço fechado.  

 

SE A PORTA ESTIVER FRIA: 



PROCEDIMENTOS A CUMPRIR 

 

• > ATENÇÃO - Não saias!!! Do outro lado da porta há chamas e fumo.  

• > Espera pelo Socorro. 

 

 

SE A PORTA ESTIVER QUENTE: 



PROCEDIMENTOS A CUMPRIR 

 

> Desliga o aparelho de ar condicionado (se existir) para evitar a entrada de fumo;   

> Caso seja possível, molha a porta e veda-a para não entrar fumo, com o que tiveres mais 
apropriado.  

> Coloca, junto à porta, água de reserva (caso seja possível) num caixote do lixo ou noutro 
recipiente;   

> Molha a tua roupa (caso seja possível);   

> Se ficares retido num compartimento interior, bate com força na porta ou nas paredes. 
Desta forma, podes ser ouvido pelas equipas de socorro;   

> Nunca saltes pela janela se a altura for superior a dois pisos;   

> Para seres visto, acena com algo que seja visível. 

ENQUANTO ESPERAS PELO SOCORRO: 



Então e o que fazer numa 

situação de evacuação? 



 

 

 Deve ser nomeado para 
cada turma/grupo de 
evacuação um CHEFE DE 

FILA, que, normalmente, é 
o Delegado da turma; 

 

- NO INÍCIO DO ANO LETIVO - 
PROGRAMAÇÃO DA EVACUAÇÃO 

 

 

 Deve ser nomeado para 
cada turma/grupo de 
evacuação um CERRA 

FILA, que, normalmente, é 
o Professor; 

 

 

 

 Se existirem alunos 
portadores de 
incapacidades físicas, 
devem ser nomeadas 2 
(duas) pessoas para 
orientarem a sua 
evacuação. 

 



Regras a respeitar durante a 

evacuação da escola 



O que fazer numa situação de 

evacuação da Escola? 

    Chefe de Fila – Delegado de Turma 

    Cerra Fila – Professor 

     Alunos 

  

….     Percurso Saída da Sala 

  

          Percurso de Saída 

           Outro Pessoal 

ESQUEMA DE EVACUAÇÃO DA SALA DE AULA 



DURANTE A EVACUAÇÃO 

SINAL DE ALARME 

Logo após “soar” o sinal de 

alarme, os alunos colocam-se 

em fila, ao redor da sala. 



DURANTE A EVACUAÇÃO 

O aluno Chefe de Fila coloca-se à 

frente da mesma e encarrega-se 

de abrir a porta. 



DURANTE A EVACUAÇÃO 

O Professor Cerra Fila dará a 

ordem de saída e esta deverá 

ser feita rapidamente, mas 

sem correr.  



DURANTE A EVACUAÇÃO 

Em caso de evacuação, sai e 

NUNCA voltes atrás.  

Não te preocupes com o teu 

material escolar. 



DURANTE A EVACUAÇÃO 

Ao sair da sala, o aluno Chefe de 

Fila encaminha os colegas em fila 

indiana junto à parede que os conduz 

à saída de emergência - S.E., de 

modo a que não exista qualquer tipo 

de congestionamento nos pontos 

críticos, com outros colegas que se 

encontrem na evacuação. 



DURANTE A EVACUAÇÃO 

O Professor Cerra Fila encarrega-se 

de fechar a porta da sala e é o último 

a sair.  



DURANTE A EVACUAÇÃO 

Não pares nas saídas. Nos pontos 

críticos (escadas e saídas) há um 

SINALEIRO. 



DURANTE A EVACUAÇÃO 

Os alunos deverão seguir as 

instruções dadas pela equipa de 

evacuação e sair rapidamente para o 

exterior do edifício, para junto do local 

definido como ponto de encontro ou 

local de reunião. 



DURANTE A EVACUAÇÃO 

A escola tem locais de reunião ou 

pontos de encontro para onde deves 

ir em caso de evacuação.  



DURANTE A EVACUAÇÃO 

Na nossa escola, o local de reunião ou 

ponto de encontro fica junto ao pavilhão 

desportivo e ao campo de jogos. 



PONTO DE ENCONTRO 

Ponto de  
encontro 



DURANTE A EVACUAÇÃO 

Deverão permanecer no local de 

reunião ou ponto de encontro para 

contagem de todos os 

elementos/alunos, até que novas 

instruções sejam dadas. 



 
 
 

PREPARA-TE!! 
 

Em breve, vamos fazer um 
Simulacro… 

 



 
 
 

PROJETO 
Recursos da Floresta e Sua Proteção 

 
Professora Cristina Sousa  

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA 

2017/18 

 
 


