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PLANO DE EVACUAÇÃO EM CASO 
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   O que é um plano de   

                emergência? 

 

É um conjunto de normas e         

        regras, destinadas a   

       minimizar os efeitos   

       das catástrofes. 

 



Como elaborámos o nosso plano?     
      

1º Identificámos os possíveis riscos estabelecendo  

        diversos  cenários de acidentes. 

  

   2º Definimos normas e regras de atuação. 

  

   3º Organizámos as equipas de intervenção , distribuindo  

         diversas  tarefas de atuação. 



Este é o nosso Ponto de Encontro, no 

CENTRO DO CAMPO DE JOGOS.  



 

 

            Estabelecemos  

                       

                       regras     

           fundamentais,     

           em caso de          

           evacuação  

    

Regras e normas a cumprir 

          Não correr 

        

       Não entrar em pânico 

        

         Fazer sempre o que      

         os  Agentes de    

         intervenção  ou  

         Professores disserem. 

 



Para que a evacuação se faça de forma organizada 

e com êxito dever-se-á proceder da seguinte 

forma: 

Procedimentos 

 O Delegado da Segurança 

da Escola 

 ou um Assistente Técnico 

   dá o sinal de alarme     

 (3 toques)  



• Após o sinal de alarme (3 toques) proceder-

se-á da seguinte maneira: 

 
Os Professores deverão verificar se realmente não 

se trata de um falso alarme. 

 Informarão os alunos que deverão sair 

ordeiramente, serão os últimos a deixar a sala , não 

esquecendo o livro de ponto da turma, a seguir 

fecharão a porta.  

 

 

 



O Delegado da Turma  

  irá sempre à frente  

  iniciará o trajeto conforme o local do 

bloco onde se encontra a respectiva  

sala,  

 dirigir-se-á ao ponto de encontro 

dando sempre a direita ou esquerda 

às  paredes dos corredores, 

consoante a localização da sala de 

onde saiu, dirigindo-se para as 

saídas de emergência, como indicam 

as seguintes Plantas de Emergência. 



 





 



   No caso de alunos, professores e funcionários 

que não se encontrem em sala de aulas: 

 

 dirigir-se-ão para o Ponto de Encontro , seguindo 

o caminho mais perto, conforme o local onde se 

encontram no momento, no interior da escola ou 

no espaço exterior. 
 

 



Os contactos  com as Forças de 

Socorro,Segurança  

e Informação são  

             da responsabilidade  Da Direção 

   Os alunos  serão encaminhados pelos 

delegados de turma e Professores pelos 

corredores de evacuação seguindo as setas 

indicadas na seguinte Planta de 

Enquadramento. 

 

Contatos a efetuar 

SOS - 112 





Os professores  e  alunos de cada turma 

    Deverão ficar no Ponto de Encontro, 

alinhados e em fila indiana, até que seja 

dado por  terminado o  exercício e aguardar 

instruções da entidade competente para 

regressar às salas. 

 

Procedimento no Ponto de Encontro 



Recapitulando 

Os alunos 

 não deverão perder  tempo  a salvar os objetos  

  o delegado de turma ou  subdelegado, sairá  à 
frente, o professor atrás, levando sempre o livro 
de ponto, 

 deverão sair ordeiramente, calmamente junto 
às paredes sempre atrás do delegado ou 
subdelegado,  

 deverão ajudar os colegas  em dificuldades e 
cumprir as instruções dos Professores e 
Assistentes Operacionais. 

 No caso de algum aluno ficar isolado  

deverá dirigir-se para o Ponto de Encontro. 



 

    NÃO ESQUECER 

... 

 

                  

          NÃO  

CORRER.  

 

      



 

    NÃO ESQUECER 

... 

 

                  

     Não entrar em  

pânico!!!!! 

 

 



 

    NÃO ESQUECER ... 

        Fazer sempre o que os  Agentes 

de intervenção, Professores ou 

Assistentes Operacionais 

disserem 

        Deslocar-se para o Ponto de 

Encontro seguindo o os 

caminhos indicados pelas 

setas na Planta de 

Enquadramento : 

 





O meu agradecimento pela vossa 

colaboração 

O Delegado de Segurança: José Correia 

 

 


