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Quando ouvir o Toque de Alarme:
Se ocorrer um sismo:

OS ALUNOS

Seguem as instruções do professor.

O material escolar fica sobre as carteiras.

Levantam-se e colocam-se ao lado da carteira

¾
¾
¾

O Delegado:

Desloca-se para a porta, abre-a e sairá à frente da turma: ”Chefe de
Fila”

Obedece à ordem de saída do SINALEIRO ou sai na sua vez
seguindo as setas de evacuação.
 Os alunos das filas mais longe da porta deslocam-se sucessivamente
para trás do delegado.
 Seguem as setas de saída em silêncio.
 Não correm, andam em passo rápido.
 Seguem junto às paredes até à escada ou à saída. Sempre em fila
indiana.
 Descem as escadas encostados à parede, deixando o corredor central
livre.
 Não voltam atrás.
 Dirigem-se para o local que o professor indicar, para se apurar que
não falta ninguém.
O PROFESSOR





É o último a sair da sala
Leva IDENTIFICAÇÃO DA TURMA - Livro de Ponto
Fecha a porta
Mas não a tranca

Coloque-se por debaixo de uma mesa ou numa porta, afastando-se de grandes
superfícies de vidro e aguarde indicações.
Nunca deixar o local onde se encontra protegido, sem que para tal tenha ouvido
a respectiva ordem.
Proceder em seguida à EVACUAÇÃO.

Em caso de Incêndio:
¾

Informar o professor ou funcionário que estiver mais próximo.

Se, numa situação de emergência, se encontrar
isolado:
¾
¾
¾

Verifique se não há perigo de deixar o local onde se encontra.
Siga as setas de indicação de saída e dirija-se para a ZONA DE
CONCENTRAÇÃO.
Caso não consiga sair, (existência de chamas ou portas
sobreaquecidas) lembre-se de que deve assinalar a sua presença.

Alunos e Professores:

“Conhecer melhor para não correr perigo.”
Leia e analise este Plano, pois quando e se for necessário pô-lo em prática,
não terá tempo de na altura o fazer.
Agrupamento de escolas de Pedrógão Grande
EB 2,3/S Miguel Leitão de Andreda

¾ Sempre em fila Indiana;
¾ Sem correr mas em passo apressado, seguem as linhas de Evacuação;
¾ Seguem as instruções dos coordenadores e dos funcionários,
devidamente identificados e que ocupam os locais estratégicos;
¾ Descem as escadas encostados às paredes;
¾ Não param mas portas ou durante o percurso de Evacuação;
¾ NUNCA VOLTAR ATRÁS.

