AGRUPAMENTO DE ESCOLAS NUNO GONÇALVES

Escola Secundária de Dona Luísa de Gusmão

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



manter a calma;
avisar o Funcionário que se encontre mais próximo ou a Coordenação de 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, ou quem os substitua;
 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 (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 ninguém fica 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;
 descer as escadas encostado à parede;
 ajudar os alunos com dificuldades de mobilidade;
 nunca utilizar o elevador;
 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 da Segurança, assegurando o
acompanhamento dos alunos;
 voltar ao local de trabalho depois de soar o toque normal de entrada.
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PISO
0

ESPAÇOS
Gabinete da Coordenação; Sala de EE;
Sala de Reuniões
Corredor
ímpar:

Sala 113, Clube das Artes,
Papelaria, Gab. de Biologia
Sala 111; Átrio, Sala de
Professores

1
Corredor
par:
Corredor
ímpar:
2
Corredor
par:

Corredor
ímpar:
3
Corredor
par:

Salas 104, 106, 108, 124, Sala
de Alunos, Sala de Estudo

PERCURSO DE EVACUAÇÃO
Saída direta para o exterior da Escola.
Escadas laterais sul  átrio r/c  saída para o
exterior da Escola.

Saída para o pátio dos alunos

Salas 203, 207, 209, Gab.
Médico, Sala DT’s

Corredor par  Escadas laterais oeste  pátio
dos alunos

Salas 205, 211, 213 e Gab. de
Línguas

Escadas laterais sul  átrio r/c  saída para o
exterior

Salas 202, 204, 206, 208, 210,
212, 216, 218, 220, 222 e SPO

Escadas laterais oeste  pátio dos alunos

Salas 301, 303

Escadas principais  corredor par PISO 1 
pátio dos alunos

Salas 305, 307, Gab. de CSH e
CRE

Escadas laterais sul  átrio r/c  saída para o
exterior.

Salas 302, 304, 306, 314, 316,
318

Escadas principais  corredor par PISO 1 
pátio dos alunos

Salas 308, 310, 312, 320, 322

Escadas laterais oeste  pátio dos alunos

Gabinete de E.F.; Ginásio; Bufete; Balneários; Refeitório

Escadas principais  átrio r/c  saída para o
exterior

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

3. Onde se situam os Pontos de Reunião?
Existem dois Pontos de Reunião na nossa Escola:



o exterior da escola;
o pátio de alunos, que tem saída para o pátio de jogos, o qual possui acesso ao exterior da Escola.

O anfiteatro tem também sido apontado como ponto de reunião. Trata-se, contudo, de uma saída de
emergência que só deve ser utilizada se as restantes saídas se encontrarem obstruídas.
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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;
 treinar com os alunos os caminhos de evacuação.
Para além do Caminho de Evacuação normal, deve estudar-se um Caminho de Evacuação alternativo (a
utilizar se o caminho normal se encontrar obstruído).
Ponto de encontro

Pátio dos
Alunos
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