1. Como agir em situações de emergência?
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Detetada uma situação de emergência, dever-se-á:



manter a calma;
avisar o Assistente Operacional que se encontre mais próximo ou a
Direção da Escola

2. Como agir em caso de evacuação da Escola?
Em alguns casos, poderá haver necessidade de evacuar a Escola. Nessa
situação, ouvir-se-á um sinal de alarme (toque prolongado).
Para garantir a segurança de todos, é importante respeitar e fazer
respeitar as normas de Evacuação:
 seguir as instruções dos responsáveis pela segurança;
 ao sair da sala, indicar o Ponto de Reunião previsto e orientar os

alunos de modo a que caminhem em fila. O chefe de fila (o aluno
que está junto à porta) é o primeiro a sair. O Professor (cerra-fila) é
o último a sair;
 o cerra-fila deve certificar-se de que não fica ninguém na sala e que

a porta fica fechada;
 deixar o material escolar na sala de aula;
 se não houver informação em contrário, garantir que as portas e as

janelas ficam fechadas;
 seguir as setas que assinalam os Caminhos de Evacuação;
 orientar os alunos de modo a que mantenham o silêncio. Só assim será

possível ouvir quem precisa de ajuda;
 orientar os alunos de modo a que sigam, em fila, sem corridas, mas

em passo acelerado, sem empurrar os colegas, seguindo o percurso
de evacuação definido;
 se tiver que utilizar as escadas, encoste-se à parede;

Com este desdobrável, pretende-se fazer a divulgação
de algumas normas básicas de segurança.
A segurança na Escola é uma responsabilidade de todos.

 ajudar os alunos com dificuldades de mobilidade;
 acompanhar a turma até ao Ponto de Reunião, sem parar e sem voltar atrás;
 permanecer com os alunos a uma certa distância das portas de saída. As

portas têm de estar sempre desimpedidas para a saída de outras pessoas
e para a entrada das equipas de emergência;

 verificar se falta algum aluno e comunicar esse facto ao Chefe da

Segurança, ou a quem o substitui, presente no Ponto de Reunião;
 não abandonar o Ponto de Reunião sem autorização do Chefe de

Segurança, assegurando o acompanhamento dos alunos;
 voltar ao local de trabalho depois de soar o toque normal de entrada.
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ESPAÇOS
- Salas 1 a 4
- Direção / SAE / Átrio / Sala de
Atendimento da Direção / Sala de
Professores / Gab. Ciências / Sala
de Estudo / Sala dos DTs / Sala EE
- Salas 5 a 12
- Reprografia e Laboratório de
Matemática / Centro de Recursos /
Biblioteca / Sala de Reuniões
- Sala de Informática
- Salas 13 a 24

- Sala 19

OFICINAS

GINÁSIO

- Salas 25 a 28
- Ginásios A e B
- Balneário feminino
- Papelaria / Bar / Bufete
- Campo de jogos
- Refeitório.
- Balneário masculino
- Gabinete de Educação Física
- Ginásio grande
- Sala multiusos

PERCURSO DE EVACUAÇÃO
Saída direta: porta da ala Sul
(junto do WC feminino)  pátio
inferior
Saída: patamar Sul, escadas que
dão acesso à porta Sul (junto do
WC feminino)  pátio inferior

3. Onde se situam os Pontos de Reunião?
Existe um Ponto de Reunião na nossa Escola:


o pátio inferior, com acesso ao exterior da escola.

4. Recomendações finais aos Diretores de Turma
Para assegurar a compreensão das normas de segurança por todos, é
importante:
 fazer, em sala de aula, uma leitura conjunta do documento
entregue
Para além do Caminho de Evacuação normal, deve estudar-se um
Caminho de Evacuação alternativo (a utilizar se o caminho normal se
encontrar obstruído).

Saída: patamar Norte, descer as
escadas  no R/C virar à direita
 percorrer o corredor do
edifício principal  sair pelo átrio
principal  virar à esquerda 
pátio inferior.
Saída: patamar Sul, escadas que
dão acesso à porta Sul (junto do
WC feminino)  pátio inferior
Saída: “corredor” entre o campo
de jogos e o Refeitório  pátio
inferior
Saída: “corredor” entre o campo
de jogos e o Refeitório  pátio
inferior
Saída: escadas  “corredor”
entre o campo de jogos e o
Refeitório  pátio inferior
Ponto de reunião

Os alunos que não estejam em aula devem dirigir-se ao pátio inferior,
de acordo com a sinalética de segurança, ficando nesse local, até que
outra indicação lhes seja dada.

