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COMUNICADO À COMUNIDADE ESCOLAR
Assunto: SIMULACRO
Informam-se todos os membros desta Comunidade Escolar de que, de acordo com a legislação em
vigor, realizar-se-á, entre os dias 15 e 16 de fevereiro de 2018, um exercício de evacuação do
edifício escolar. Trata-se de um exercício com cerca de 10 minutos, apenas para se treinar os
percursos de evacuação e os procedimentos dos diferentes intervenientes. Terminada a evacuação
será imediatamente dada autorização para alunos e professores voltarem à sala de aula (não serão
chamados os bombeiros).
Chama-se a atenção de todos os membros desta Comunidade para a necessidade do cumprimento
rigoroso das funções e normas que, nestas situações, a cada um são cometidas.
Os alunos e professores que, na hora do exercício de evacuação, se encontrem em aulas deverão
cumprir as Normas de Evacuação previamente divulgadas. Os Diretores de Turma deverão realizar
com os alunos, antecipadamente, uma revisão dos procedimentos, nomeadamente, na 3.ª hora DT
atribuída em horário.
Os pontos de encontro são:
i)
ii)

o espaço exterior entre a frontaria da escola e o portão de entrada
o espaço exterior norte (zona da pista de saltos junto ao tanque, entre Ginásio e
Laboratórios).
Viana do Castelo, 31 de janeiro de 2018
O Diretor

SIMULACRO DE EVACUAÇÃO
Natureza da ocorrência simulada: Incêndio / Explosão
Gravidade: Nível III – Emergência Geral
Tipo de alarme: Alarme Geral (Fase III)

NORMAS DE EVACUAÇÃO GERAIS
1. Em situação de emergência, e tratando-se de um alarme geral, soará um alarme acústico
contínuo;
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2. A coordenação da evacuação das turmas é feita pelo Professor e pelo Delegado ou
Subdelegado da turma designado chefe de fila (auxiliar de evacuação). Em caso de
evacuação, este segue à frente da turma, enquanto o Professor será o último a sair, de
forma a certificar-se de que não fica ninguém, socorrendo qualquer aluno que precise,
verificando que janelas e portas ficam fechadas;
3. Nas turmas com alunos com deficiência motora, devem ser nomeados dois alunos por
aluno com deficiência, nessa mesma turma, que ficarão responsáveis pela rápida evacuação
do(s) colega(s) com mobilidade condicionada;
4. Ao ser determinada a evacuação das instalações, não se preocupe com o material escolar,
siga rigorosamente as normas de evacuação;
5. Os alunos devem sair da sala em fila indiana, sem corridas, mas em passo apressado,
seguindo as setas de saída, as instruções dos coordenadores de evacuação (funcionários de
cada piso), em direção ao ponto de encontro* mais próximo;
6. Compete ao professor manter a ordem no ponto de encontro* e proceder à contagem dos
alunos, pelo que estes não devem abandonar o local sob qualquer pretexto e sem devida
autorização;
7. O regresso à normalidade é definido exclusivamente pelo Responsável de Segurança e será
anunciada por sinal acústico, devendo todos regressar novamente às aulas.
NOTA IMPORTANTE:
Os espaços previstos para *Pontos de encontro são apenas DOIS, pelo que TODOS se
devem dirigir, na altura do alarme geral, para o ponto de encontro mais próximo do local
onde se encontrar:
PE1 – Espaço exterior entre a frontaria da escola e o portão de entrada;
PE2 – Espaço exterior norte (zona da pista de saltos junto ao tanque, entre Ginásio e
Laboratórios).
Alunos
Ao ouvires o sinal de alarme, segue as instruções do professor.
Não te preocupes com o teu material escolar.
Segue o Delegado ou Subdelegado da turma designado chefe de fila (auxiliar de evacuação). Na evacuação,
este segue à frente e todos os outros em fila indiana, enquanto o Professor será o último a sair.
Segue a seta de saída em silêncio, não corras. O funcionário do piso orientará no sentido do ponto de
encontro mais próximo.
Caso exista fumo, em quantidade suficiente para dificultar a respiração e a visibilidade, protege a boca e o
nariz com um pano.
Desce as escadas, encostado à parede.
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Nunca voltes atrás.
Não pares na porta de saída. Esta deve estar livre.
Dirige-te para o local que o teu professor te indicar.
Se estiveres isolado da tua turma dirige-te rapidamente ao ponto de encontro*, seguindo a sinalização,
onde encontrarás o teu professor que te indicará o local onde deves permanecer.
Manter a ordem no ponto de encontro* e não abandonar o local sob qualquer pretexto e sem a devida
autorização.
Permanecer no ponto de encontro* até receber instruções das entidades competentes.

Pessoal docente
Deve estar sempre consciente do número de alunos que tem na sala em cada momento.
Ao ouvir o sinal de alarme deverá repetir a ordem de evacuação em voz calma e autoritária de forma a
evitar o pânico.
Indicar o Delegado ou Subdelegado da turma designado chefe de fila para seguir à frente e todos os outros
atrás dele em fila indiana.
Sair em último lugar: certificar-se de que não fica ninguém, socorrendo qualquer aluno que precise, e
verificando que janelas e portas ficam fechadas.
Dirigir os alunos para as saídas indicadas, orientando a sua deslocação para o ponto de encontro mais
próximo.
Não deixar os alunos voltar sob qualquer pretexto.
Caso exista fumo, em quantidade suficiente para dificultar a respiração e a visibilidade, proteja a boca e o
nariz com um pano.
Manter a ordem no ponto de encontro* e proceder à contagem dos alunos, pelo que estes não devem
abandonar o local sob qualquer pretexto e sem devida autorização.
Informar o assistente operacional presente no local (com colete reflector), caso detete alguma situação
anómala.
Permanecer com os alunos no ponto de encontro* até receber instruções das entidades competentes.
Se não estiver em aulas, deve dirigir-se imediatamente para o ponto de encontro.

*Pontos de encontro autorizados:
PE1 - Espaço exterior entre a frontaria da escola e o portão de entrada;
PE2- Espaço exterior norte (zona da pista de saltos junto ao tanque, entre Ginásio e
Laboratórios).
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