SITUAÇÃO DE EVACUAÇÃO

1.RESPONSÁVEL OU DELEGADAS DA SEGURANÇA
Responsável – Direcção da Escola;

AO SOAR O SINAL DE ALARME OS ALUNOS:

Delegadas - Cristina Almeida e Tânia Costa;
DIRECÇÃO DA ESCOLA
DECIDEM sobre a Evacuação TOTAL ou PARCIAL das instalações.
2. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ESCOLA
ALARME ACÚSTICO: 3 toques interrompidos por pausa.
3. EVACUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES



A coordenação da evacuação é feita por um professor e um aluno (Delegado de Turma,
ou na sua ausência, o Subdelegado);



O aluno é o CHEFE DE FILA, ou seja, é o que vai à frente da fila;



O professor é o CERRA FILA, ou seja, é o último a sair da sala;



O SINALEIRO é alguém que se encontra nos pontos críticos, como escadas e saídas.
Deve-se seguir sempre as suas indicações;



O PONTO DE ENCONTRO é um local da escola já estabelecido, no exterior dos edifícios, para onde se deve deslocar durante a evacuação e permanecer lá até novas ordens. (O referido ponto de encontro PE e entradas e saídas ES encontram-se mencionados no ponto 5 deste documento).



Seguem as instruções do professor;



O material escolar fica sobre as carteiras;



Levantam-se e colocam-se ao lado da carteira;



Saem em FILA INDIANA;



Seguem encostados à parede, sempre com as costas da mão voltadas para a parede;



Seguem em silêncio, passo apressado, mas sem correrias porque alguém pode cair e magoar-se;



Nunca ficar parado junto às portas e escadas porque estas devem estar livres para dar
passagem;



Se houver um sinaleiro, cumpre as suas indicações. Ele ajuda a identificar o melhor caminho;



Nunca voltar para trás e seguir sempre o caminho que leva ao PE;



Dirigem-se para o ponto de encontro (PE), juntamente com o professor.

O DELEGADO DA TURMA:



4. NUMA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SE ESTIVER ISOLADO DEVE:

Desloca-se para a porta, abre-a e sairá à frente da turma:

“Chefe de Fila”;



Verificar se não há perigo em deixar o local onde se encontra;



Seguir as setas de indicação de saída e dirija-se para respectivo Ponto de Encontro;



Caso não consiga sair (existência de chamas ou portas sobreaquecidas) lembre-se de
que deve assinalar a sua presença.

5. PONTO DE ENCONTRO / ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

BLOCOS

A,B,C

PONTO DE
ECONTRO (PE)

Campo de

Entradas e
Saídas (ES)

Entradas e
saídas de feridos



Obedece à ordem de saída do SINALEIRO (se houver) ou

sai seguindo as setas de evacuação e o caminho indicado
nas plantas de emergência.
O PROFESSOR:



É o último a sair da aula: “Cerra Fila”;



Leva a IDENTIFICAÇÃO DA TURMA – LIVRO DO PONTO;



Confirma que ninguém ficou na sala e fecha a porta;



Dirige-se para o ponto de encontro e faz a chamada dos
alunos. Caso se encontre um aluno a faltar, o professor
deverá comunicar ao responsável ou delegadas de segurança, mencionadas no ponto 1. deste documento;

Futebol


Contabiliza os alunos no regresso à sala de aula.

