
  
 

 

 

 

 
 

SISMO 
 
 

 
 

DURANTE O SISMO 
 
 

1º - Se estás numa sala ou átrio: 
 

• Conserva a calma. 
 

• Não te precipites para as saídas. 
 

 

• Protege-te ajoelhando debaixo de uma 
mesa. Com uma mão tapa a cabeça e com 

a outra segura a mesa (conta até 50 em 
voz alta). 

 

 
• Se não há mesas, senta-te no chão, no canto da sala ou 

vão da porta. 
 

• Mantém-te afastado das janelas, candeeiros, móveis, 

varandas e objetos que possam cair. 
 

 
2º - Se estás na rua: 

 
• Conserva a calma. 
 

• Dirige-te a um local amplo. 
 

• Mantém-te afastado dos pavilhões, 
                                  muros, candeeiros ou postes elétricos. 

 

 
DEPOIS DE UM SISMO 

 

 
• Mantém a calma. 

 
• Não fumes, não acendas fósforos nem isqueiros. 

 

 
 

 
• Não ligues interruptores. 

 

 
• Não ligues aparelhos elétricos. 

 
 

• Deve-se cortar a água, o gás e a eletricidade. 
Esta função será executada por um adulto. 

 

 
• Não utilizes o telefone, a não ser que seja absolutamente 

necessário para pedir socorro. 
 

• Segue as normas de evacuação em vigor na escola. Não 

circules desordenadamente pelos espaços exteriores da 
escola e facilita a circulação das viaturas de socorro. 

 
• Cumpre as instruções que forem difundidas. 

 

• Conta com a ocorrência de possíveis réplicas. 

 

 
 

INCÊNDIO 
 
 

 
 

PREVENÇÃO 
 
 

• Sempre que sentires cheiro a gás, não provoques qualquer 
tipo de chama ou faísca.  

 

• Abre as portas e janelas durante algum tempo.  
 

• Avisa alguém responsável (professor, funcionária ou 
Conselho Executivo). 
 

 
DURANTE UM INCÊNDIO 

 

 
 

• Ao sinal de alarme segue as normas de evacuação 
da escola. 

 

 
 

• Caso estejas envolto numa nuvem de fumo, mantém-te o 

mais possível rente ao chão; o fumo é mais leve do que o ar, 
e desta forma respira-se melhor. Se possível, coloca ainda 

um lenço ou pano sobre a boca. 
 
 

 
 

 
 
 

• Tenta sempre deslocar-te junto a uma parede para não 
perderes o sentido de orientação. 
 

• Nunca toques nas paredes com a palma da mão, mas sim 
com as costas dos dedos: se existir passagem de corrente 

elétrica os dedos tenderão a fechar-se e, desta forma, não 
são atraídos para a parede. 

 

• Nunca corras, desloca-te apressadamente, mas com calma. 
 

• Se a tua roupa começar a arder, não corras. Aplica a regra: 

parar-deitar-rolar. 
 

 
 

 

 
 

 
 
    PARAR   DEITAR ROLAR 

 
 

• Antes de abrires uma porta verifica com as 
costas da mão, se está quente. Se estiver 
quente há fogo do outro lado. Procura outra 

saída. 
 
 

      RREEGGRRAASS  GGEERRAAIISS  DDEE  SSEEGGUURRAANNÇÇAA  
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PROFESSORES 

 
 

 1º - Sinal de alarme: 
.Incêndio/acidente natural: sinal sonoro contínuo. 
.Ameaça de bomba/ risco de explosão: campainha da escola - quatro toques 

interrompidos por pausas. 

 
2º - A decisão sobre a evacuação total ou parcial das instalações é da competência da 

direção da escola. 

 

3º - A coordenação da evacuação das turmas é feita pelo professor presente na sala e um 
aluno, designado por chefe de fila (delegado de turma). Em caso de evacuação, este 

segue à frente da turma, enquanto o professor é o último a sair, de forma a certificar-se 

de que não fica ninguém a socorrer algum aluno que precise, e a verificar que as janelas 
e portas ficam fechadas (nunca trancar). 

 

4º - Na sala de aula, por trás da secretária do professor, encontra-se afixada na parede, ao 

lado do quadro, uma mica com as listagens das turmas que têm aulas nessa sala (para o 
caso de o professor não ter livro de ponto). Também lá está a placa “LIVRE”, que deve 

ser pendurada no lado de fora da porta da seguinte forma: do lado de dentro, está um 

prego na porta no qual se pendura o cordel da placa “LIVRE”. Seguidamente, passa-se 
o cordel por cima da porta, ficando a placa do lado de fora, de forma a que, quando se 

puxa, a mesma fica presa. O Professor deve levar consigo o livro de ponto. 

 
5º - Ao ser determinada a evacuação das instalações os alunos devem deixar o material 

escolar na sala, exceto se soar o alarme de ameaça de bomba. 

 

6º - Os alunos devem sair da sala em fila indiana, pelo lado direito do corredor, sem 
corridas, mas em passo apressado, seguindo as setas de saída e as instruções de 

evacuação. Não devem parar nunca nas portas de saída. Estas devem estar livres. Se 

utilizarem as escadas, devem encostar-se à parede, do lado direito. Não podem voltar 
atrás. 

 

7º - Compete ao professor manter a ordem no ponto da reunião (campo de futebol e 
basquetebol, mais a zona adjacente) e proceder à conferência dos alunos, pelo que 

estes não devem abandonar o local sob qualquer pretexto e sem a devida autorização. 

 

8º - O regresso à normalidade é definido exclusivamente pela Direção que informará pelos 
meios que achar convenientes. 

 

9º - Se numa situação de emergência, o aluno estiver 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 indicado. Nesta situação, e na ausência de 

um professor, quem procede à confirmação dos alunos da turma é o aluno, que estando 
presente no ponto de reunião, ocupa o lugar mais dianteiro na fila indiana de evacuação 

previamente estipulada. 

  

NNOORRMMAASS  DDEE  EEVVAACCUUAAÇÇÃÃOO 



 

10º - Em situação de intervalo, os alunos devem dirigir-se para o seu ponto de reunião, 

assumindo o controlo de cada turma o professor que lhes deu aula no tempo letivo 

imediatamente anterior, sendo responsável pela conferência dos alunos. Assim sendo, o 
professor se estiver na sala de professores leva consigo o respetivo livro de ponto. Se tal 

não fôr possível, a funcionária responsável pela recolha da informação junto das turmas 

fornecerá a listagem correspondente. 
 

11º - Caso o aluno não consiga sair (existência de chamas ou portas sobreaquecidas) deve 

procurar uma janela ou varanda. Chamar a atenção: gritar e acenar com roupa. 
 

12º - Se o professor não estiver com uma turma deve dirigir-se para o ponto de reunião 

estipulado, e perguntar, junto dos professores com turmas a seu cargo, se necessitam de 
ajuda. 

 

13º -Se o professor estiver no Giga estudo ou Centro de Recursos, seleciona um aluno para 
assumir a posição de chefe de fila e o professor é o cerra-fila. Seguidamente, e em fila 

indiana, seguem as instruções de evacuação. Chegados ao ponto de reunião, cada aluno 

vai ter com a sua turma. 

 
14º-O regresso à normalidade, mediante ordem do Chefe de Segurança, é transmitido aos 

professores através das funcionárias em serviço no Anexo, no 1º piso do Bloco Principal, 

Átrio da Reprografia e Sala de Alunos. 
 

15º-No final de um exercício de evacuação ou simulacro, a placa “LIVRE” deve ser colocada 

novamente na mica respetiva, assim como, a listagem da turma se retirada. 
 

16º- Em caso de Cheias/ Inundação: 

-durante os tempos letivos: os professores e respetivas turmas devem permanecer nas salas 

de aula até nova indicação;  

-durante os intervalos: os alunos e professores dirigem-se à sala na qual irão ter aula a 

seguir, exceto os professores de Educação Física que se deslocam para a sala de alunos 
juntamente com as respetivas turmas; 

-durante a hora do almoço: os alunos e professores devem concentrar-se na sala de alunos 

e refeitório. 
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