PLANO DE EVACUAÇÃO
Instruções gerais 1
1º - Se houver uma situação de emergência na escola, ela dispõe do seguinte
alarme acústico para informação: 5 toques de campainha interrompidos por
pausas de 1 segundo
2º - É à Direção e/ou responsável da segurança que compete decidir sobre a
evacuação total ou parcial das instalações.
3º - A coordenação da evacuação das turmas é feita pelo professor e pelo
delegado ou subdelegado, ou outro aluno nomeado para o efeito e designado
chefe de fila (auxiliar de evacuação). Em caso de evacuação, este segue à
frente da turma, enquanto o professor é o último a sair, por forma a certificar-se
de que não fica ninguém, a socorrer algum aluno que precise e a verificar que
janelas e portas ficam fechadas.
4º A coordenação da evacuação dos alunos que se encontram na
Biblioteca/CRE ou em gabinetes, é da inteira responsabilidade dos professores
e/ou assistentes operacionais que se encontrem nesses espaços.
5º - Ao ser determinada a evacuação das instalações, não se preocupe com o
material escolar, siga rigorosamente as normas de evacuação.
6º - Os alunos devem sair da sala em fila indiana, sem corridas, mas em passo
apressado, seguindo as setas de saída e as instruções dos coordenadores de
piso que ocupam os locais estratégicos (pontos críticos), conforme previamente
definido.
7º - Nunca pare nas portas de saída. Estas devem estar livres. Se tiver de
utilizar as escadas, circule o mais possível pelo lado direito. Não utilize os
elevadores, nem volte atrás.
8º - Compete ao professor manter a ordem no ponto de encontro (situado no
campo de jogos) e proceder à conferência dos alunos, pelo que estes não
devem abandonar o local sob qualquer pretexto e sem a devida autorização.
9º - O regresso à normalidade é definido exclusivamente pela Direção que
informará pelos meios que considere convenientes.
10º - Se, numa situação de emergência, encontra-se isolado, verifique se não
há perigo de deixar o local onde se encontra. Siga as setas de indicação de
saída e dirija-se para o ponto de encontro previamente estipulado. Caso não
consiga sair, (existência de chamas ou caminhos bloqueados) lembre-se de
que deve sempre assinalar a sua presença.
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As instruções gerais destinam-se à totalidade dos ocupantes do estabelecimento e estão
afixadas na entrada principal da escola e no piso superior.

