Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Pintor Mário Augusto

Instruções Gerais em Caso de Emergência
1. Em situação de emergência na Escola, esta dispõe dos seguintes toques de alarme acústico para informação:

a) Ameaça de existência de engenho explosivo - vários toques descontínuos;
b) Incêndio ou outra situação - um toque contínuo.
2. Coordenação da evacuação:

→ Professor
→ 1 aluno - delegado ou subdelegado de turma (chefe de fila)
3. Evacuação das instalações:

- seguir rigorosamente as normas;
- não haver preocupação com o material escolar e pessoal (com exceção de ameaça de engenho explosivo);
- os alunos saem em fila indiana, indo o “chefe de fila” à frente;
- o professor é o último a sair, levando o livro de ponto;
- sair sem corridas, em passo apressado e em silêncio;
- seguir as setas de indicação de saída, as instruções dos coordenadores de evacuação e dos sinaleiros, que estão
devidamente identificados;
- não parar nas portas de saída;
- Nas escadas deve circular-se encostado à parede;
- Dirigir-se ao ponto de encontro (situado entre o campo de jogos e o campo de ténis).
4. Ponto de encontro:

- o professor deve:

- manter a ordem dos alunos;

- proceder à conferência dos alunos;

- ninguém deve abandonar o local sem a devida autorização.
- A Direção informa o regresso à normalidade.
5. Se ficou num local isolado deve:

- verificar se não há perigo de deixar o local onde se encontra;
- seguir as setas de indicação de saída;
- dirigir-se ao “ponto de encontro”.
No caso de não conseguir sair, deverá sempre procurar assinalar a sua presença.

Normas de Evacuação
 Ao ouvires o sinal de alarme, segue as instruções do teu professor.
Antes de abandonar a sala o professor deve:
 certificar-se que não fica ninguém na sala;
 se necessário, socorrer algum aluno;
A- em situação de existência de explosivos:

B- em situação de incêndio ou outra:

 portas e janelas devem ficar abertas;

 portas e janelas devem ficar fechadas;

 os alunos devem trazer todo o material individual;

 o material individual deve ficar na sala sobre as

 o professor deve abrir todos os armários e

carteiras.

gavetas, verificando se lá se encontra algum
material estranho.
Caso tal se verifique, deve manter abertas as
gavetas e portas.
vários toques descontínuos

um toque contínuo

