Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande

Plano de Evacuação
Conscientes da necessidade da existência de um
Plano de Prevenção/Evacuação, pensamos ser
importante, antes de mais, sensibilizar toda a
comunidade escolar para a existência do mesmo.
Deste modo, pretendemos relembrar alguns
aspectos que devem ser postos em prática, para
que, quando confrontados com situações de
emergência, todos os elementos da comunidade
escolar possam ser actores e não meros
espectadores, tornando assim

Normas

a Escola mais

segura.
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É obrigação de toda a Comunidade Escolar:
• Verificar a operacionalidade dos extintores;
• Assegurar as condições de segurança da instalação
eléctrica e do gás;
• Apresentar os caminhos de evacuação urgente e saídas
desobstruídas;
• Testar a funcionalidade dos meios de alarme e alerta;
• Zelar pelo estado de conservação da sinalização e
iluminação de emergência.

NOTAS IMPORTANTES PARA A EVACUAÇÃO DO
EDIFÍCIO:
• Todas as saídas devem ser abertas e as alimentações
principais de água, energia eléctrica e gás devem ser cortadas;
• Cada professor é responsável pela evacuação da sua sala de
aula;
• Os professores devem verificar o estado do edifício em todo
o caminho de evacuação e assinalar os riscos potenciais;
• Os professores e os elementos da estrutura interna de
segurança devem coordenar a evacuação do edifício, de forma
a evitar congestionamentos e eventuais ferimentos nos alunos,
devendo guiá‐los para um local de reunião pré‐definido (Ponto
de Encontro).
O pessoal docente que não se encontre a leccionar, deverá, se
possível, conjuntamente com o pessoal não docente, utilizar os
meios de combate primários existentes na escola (extintores,
rede de água armada, etc), até à chegada dos meios de socorro
e de novas indicações.

Normas de Evacuação

Alunos

Dada a ordem para abandono das instalações, a equipa de
evacuação, (constituída pelos "chefes de fila", "cerra‐fila" e
"sinaleiros") orienta os ocupantes para as saídas.

Fora das Salas de Aula:
Os alunos devem acatar e cumprir as ordens do Pessoal
Docente e Não Docente, abandonando os locais onde se
encontrem dirigindo‐se para o Ponto de Encontro, o mais
rapidamente possível, em marcha rápida, sem correrias e
atropelos, pelo percurso sinalizado (mais curto).

1. Caso ocorra uma emergência, a Escola dispõe do sinal
sonoro intermitente (em vez do toque contínuo, são vários
toques interrompidos por uma pausa).
2. Cabe à Directora decidir sobre a evacuação total ou parcial
das instalações escolares.
3. O professor coordena a evacuação da turma com o auxílio do
delegado, sendo este o primeiro da fila de evacuação e o
professor é o último, certificando‐se que todos saíram e
verificando se as janelas e porta e estão fechadas.
4. Ao ser ordenada a evacuação, não se preocupe com o
material pessoal, siga rigorosamente as normas de evacuação.
5. Os alunos devem sair sem corridas, mas em passo apressado,
em fila indiana, seguindo os percursos de evacuação, as
instruções dos sinaleiros presentes nos pontos críticos.
6. Não pare nunca nas portas de saída, deixe‐as livres, e, ao
utilizar as escadas, encoste‐se à parede no lado previamente
determinado.

Dentro da Sala de Aula
Devem acatar e cumprir as ordens do Professor e conhecer o
percurso previsto no Plano de Evacuação. Ao sair das salas,
devem seguir pela direita atrás do "chefe de fila", sendo o
professor ("cerra‐fila") o último a abandonar a sala de aula.
Uma vez no PONTO DE ENCONTRO, os alunos devem agrupar‐
se por turmas (fazendo fila), a fim de ser feita a verificação das
presenças.
Todas as pessoas que se encontram no exterior do edifício no
momento da Evacuação deverão dirigir‐se para o local de
reunião (Ponto de Encontro).
O pessoal docente e não docente que não tenham uma
intervenção directa, deve dirigir‐se para o exterior, até ao
Ponto de Encontro.

No local de reunião:
Os professores devem:

7. Compete ao professor manter a ordem no ponto de
encontro e proceder à conferência dos alunos.
8. Os alunos não devem abandonar o local sob qualquer
pretexto e sem a devida autorização.

• Reunir os alunos por turmas e proceder à chamada;
• Detectar todos os alunos feridos e prestar os primeiros
socorros, quando necessário;
• Alertar os alunos para a necessidade de se manterem juntos.

Os alunos:
9. O regresso à normalidade é ordenado pela Directora, que
informará pelos meios que considere convenientes.
10. Caso esteja isolado e não consiga sair, deve assinalar a sua
presença.

• Não devem regressar ao edifício;
• Devem manter‐se a uma distância de pelo menos 5 m das
fachadas, muros e vedações;
• Devem evitar qualquer contacto com cabos eléctricos ou
vedações metálicas.

