
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atitudes e comportamentos perante situações de 

perigo e risco que coloquem em causa a segurança das 

pessoas e bens no espaço escolar necessitam de ser 

conhecidas/relembradas. 

Deste modo, pretende-se dar a saber/recordar o 

normativo a ser posto em prática por todos os 

elementos da comunidade escolar, em situações de 

emergência, tornando assim a Escola mais segura. 

Além disso, a imprevisibilidade de fenómenos que 

coloquem em causa a segurança das pessoas e 

estruturas edificadas da escola constitui-se como 

fator de risco e até impeditivo para a não emissão 

do sinal de alarme avisando a população escolar. 

Nesta perspetiva, os procedimentos indicados nas 

normas gerais de evacuação em caso de 

sismo/incêndio deverão ser seguidos 

independentemente da existência do toque de 

alarme, o qual só é dado como certo em situação 

de simulacro. 

Assim, em caso de perigo iminente (sismo, 

incêndio, …), será sempre o responsável do local 

que deverá tomar a decisão de evacuação. 

A evacuação deve obedecer ao cumprimento das 

regras de segurança. 
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NORMAS DE EVACUAÇÃO EM CASO 
DE INCÊNDIO  

Procedimentos a adotar 

Ao ouvir o sinal de alarme, deve cumprir as seguintes 

regras: 

� Não entrar em pânico; 

� Seguir as instruções do professor (CERRA-

FILA) dadas na sala de aula e abandonar o 

local, em grupo, atrás do seu CHEFE DE FILA, 

deslocando-se junto à parede em fila indiana; 

� Abandonar o local de forma ordeira, rápida e 

em silêncio, seguindo o trajeto indicado na 

planta de emergência; 

� Deixar o material escolar em cima das mesas;  

� Nunca voltar atrás, nem parar nas portas de 

saída ou nas escadas, deslocar-se rápida e 

ordeiramente, seguindo o trajeto indicado na 

Planta de Emergência e não correr; 

� Ajudar sempre os colegas mais assustados, 

evitando que eles entrem em pânico; 

� Apoiar colegas com algum grau de 

incapacidade ainda que temporária;  

� Dirigir-se com o(a) professor(a) e os colegas 

para o local de concentração – PONTO DE 

ENCONTRO; 

� No Ponto de Encontro permanecer 

ordeiramente, em fila dupla, junto do 

professor, até receber novas instruções. 

 

NORMAS DE EVACUAÇÃO  EM 
CASO DE SISMO 

Procedimentos a adotar: 

� Quando estiver em qualquer espaço coberto 

da escola, nunca correr para a saída;  

� Manter-se afastado das janelas, lâmpadas, 

móveis ou objetos grandes ou pesados;  

� Proteger-se debaixo das portas interiores, 

nos cantos da sala ou do edifício e debaixo 

das mesas de madeira;  

� Após o 1º abalo acontecem outros de menor 

intensidade (réplicas), por isso só se deve 

abandonar a sala ou o local quando se ouvir 

o sinal de alarme ou se forem dadas 

instruções nesse sentido por professores ou 

funcionários;  

� Quando for dado o sinal para abandonar o 

local, devem ser seguidas todas as normas 

de evacuação atrás referidas;  

� Depois de se sair do edifício, devem manter-

se afastados do mesmo, dos muros e das 

colunas que poderão desabar e dirigir-se em 

direção ao ponto de concentração;  

 

 

 

 

 

� No Ponto de Encontro permanecer 

ordeiramente, em fila dupla, junto do 

professor, até receber novas instruções.  

 

� Quando se encontrarem no recinto 

exterior, na altura do abalo, devem 

manter-se sempre afastados das 

construções que possam desabar. 

 


