
 
 

 
Instruções de Evacuação – FAV 

 
 
 
PISO 0 – (Rés-do-Chão)  
A evacuação dos ocupantes, das salas do piso 0 far-se-á do seguinte modo: 
 

✓ Os ocupantes do rés-do-chão (sala de professores, reprografia/papelaria, unidade de 
multideficiência e gabinetes) saem pela porta de emergência (perto da antiga papelaria) 
e dirigem-se para o campo de futebol no exterior. 

 
✓ A sala de prolongamento das atividades de Animação e Apoio à família do pré-escolar, 

salas 1 e 4 saem para o recreio da pré; as salas 2 e 3 saem pela porta de emergência 
das respetivas salas e juntam-se no recreio da pré no exterior. 

 
 
PISO 1 - (1ºAndar)  
A evacuação dos ocupantes, das salas do piso 1 far-se-á do seguinte modo:  
 

✓ 1º Ciclo e Biblioteca – utilizam as escadas grandes do lado do 1º Ciclo e descem para o 
átrio principal, saem pela porta de emergência (perto da antiga papelaria) e dirigem-se 
para o campo de futebol no exterior. 

 
✓ Salas de EVT, sala de CN, refeitório, gabinetes de trabalho, Laboratório de 

Aprendizagem (TIC), auditório, sala de jogos e bar – saem pelas portas de emergência 
situadas ao fundo do corredor, em frente ao bar e dirigem-se para o campo de 
basquetebol no exterior. 

 
✓ Ginásio – saída pela porta de emergência do Ginásio e dirigem-se para o campo de 

Basquetebol no exterior. 
 
 
PISO 2 - (2ºAndar)  
A evacuação dos ocupantes, das salas do piso 2 far-se-á do seguinte modo:  
 

✓ Todos os ocupantes deste piso saem pelas portas de emergência que vão dar à 
marquise e dirigem-se para o campo de Basquetebol no exterior. 

 
 
Outros casos 

✓ Para os alunos que se encontram em situação livre de recreio, sem supervisão, os 
mesmos devem ser instruídos que ao ouvirem o alarme de evacuação devem dirigir-se 
para o local de concentração e juntar-se aos Assistentes Operacionais indicados pelo 
Serviço Coordenador.  
 

Saliente-se, no entanto, e perante o facto de qualquer utente da Escola, seja professor, 
funcionário ou aluno, se ver transformado num “Agente de Segurança”, que foram designados 
os Assistente Operacional, pelo Serviço Coordenador, que são quem, em última instância, 
velarão pela integridade física destes alunos.  



 
 

 
Normas de Evacuação – FAV 

 
 
 
 PARA O “CHEFE DE FILA”  
 
→ Dirige-te para a porta da sala de aula, com toda a calma e sem correr, em seguida 
encaminha-te, seguido pelos teus colegas, para o local de concentração – PE (Ponto de 
Encontro);  

→ Circula sempre pela direita; 

→ Segue sempre junto à parede, segundo o plano previsto, salvo se o teu professor te der 
indicação contrária;  

→ Nunca te cruzes com outra fila de alunos. 

 
 PARA OS ALUNOS  

 

→ Ao ouvires o sinal de alarme, segue as instruções do teu professor ou do funcionário;  

→ Não te preocupes com o teu material escolar, deixa-o na sala;  

→ Sai calmamente em fila indiana, em passo apressado mas sem correrias, seguindo o teu 
“chefe de fila” e as setas de indicação de saída ou do itinerário previsto;  

→ Percorre os corredores e desce as escadas junto às paredes;  

→ Não pares na porta de saída;  

→ Nunca voltes para trás; 

→ Dirige-te para o local de concentração – PE. Não te ausentes daí sem autorização do teu 
professor.  

 
PARA OS PROFESSORES “CERRA-FILA”  
 
→ Mantenha a calma e coordene a evacuação dos alunos para o exterior, conforme o definido 
nas instruções específicas do local onde se encontra;  

→ Certifique-se da saída de todos os alunos;  

→ Tenha especial atenção aos alunos com limitações físicas;  

→ Após verificar que a sala está sem ninguém, escrever no quadro o nº de alunos presentes 
na aula, saia, feche a porta e coloque uma cadeira do lado de fora; 

→ Dirija os alunos para o ponto de encontro (PE) e não permita que estes abandonem o local 
sem a devida autorização;  

→ Quando chegar ao PE, proceda à conferência dos alunos e informe a equipa de informação 
e vigilância se faltar algum;  

→ Se não conseguir sair da sala com os alunos, deve sempre assinalar a sua presença;  

→ Só volte para a sala de aulas com autorização do Chefe de Segurança. 



 
 

Instruções Gerais – FAV 
 

 

1º Qualquer pessoa que se aperceba de um foco de incêndio deve verificar se existem pessoas 
em perigo a fim de lhes prestar apoio. Deve de seguida alertar qualquer elemento de segurança 
da escola e acionar o botão de alarme manual / toque prolongado da campainha.  
 
2º É à Direção da Escola – Responsável da Segurança, que compete certificar-se da 
localização e extensão do sinistro, decidir sobre a evacuação total ou parcial das instalações, 
avisar o Chefe/Delegado de Segurança e este deve avisar os coordenadores de piso e mandar 
acionar o alarme interno e o alerta aos bombeiros.  
 
3º A coordenação da evacuação das turmas é feita pelo professor e pelo delegado de turma, 
designado chefe de fila. Em caso de evacuação, este segue à frente da turma, enquanto o 
professor é o último a sair, por forma a certificar-se de que não fica ninguém na sala.  
 
4º Ao ser determinada a evacuação das instalações, não deve haver preocupações com o 
material escolar, devendo cada um seguir rigorosamente as normas de evacuação.  
 
5º Os alunos devem sair da sala de aula em fila indiana, sem correrias, mas em passo 
apressado, seguindo as setas de saída, as instruções dos coordenadores de evacuação e 
dos sinaleiros, que ocupam os locais estratégicos (pontos críticos), conforme previamente 
definido.  
 
6º Não parar nunca nas portas de saída. Estas devem estar livres. Se tiver que utilizar as 
escadas, encoste-se à parede e não volte atrás.  
 
7º Compete ao professor manter a ordem no Ponto de Encontro definido para cada local e 
proceder à conferência dos alunos, pelo que estes não devem abandonar o local sem a devida 
autorização.  
 
8º O regresso à normalidade é definido exclusivamente pela Direção da Escola, que informará 
pelos meios que considerar convenientes.  
 
9º Se, numa situação de emergência, se encontrar isolado, deve verificar se não há perigo de 

deixar o local onde se encontra. Deve seguir as setas de indicação de saída e dirigir-se para o 

ponto de reunião previamente estipulado. Caso não consiga sair, (existência de chamas ou 

portas sobreaquecidas) deve sempre assinalar a sua presença. 


