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1. INTRODUÇÃO 

Para cumprimento das disposições técnicas constantes do Decreto-Lei n.º 220/2008, 

de 12 de Novembro e na Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro, do Ministério da 

Administração Interna, da Educação, e seguindo as orientações do Ofício Circular  

n.º 58/2003-10-29 da Direção Regional de Educação de Lisboa, elabora-se o presente 

Plano de Prevenção e Emergência, doravante designado por Plano. 

Este Plano compreende as normas e procedimentos que devem ser assimilados e 

executados por toda a comunidade educativa, destinados a evitar ou minimizar os efeitos 

de acidentes que possam vir a ocorrer no estabelecimento de ensino.  

A sua existência carece de divulgação e preparação por toda a comunidade educativa 

para implementação e aplicação. Quando confrontados com situações de emergência, 

todos os elementos da referida comunidade devem saber exatamente o que fazer e 

perceber a utilidade fundamental dos seus gestos na redução e eliminação dos riscos 

declarados, reforçando assim a segurança no estabelecimento de ensino. 

1.1 Objetivo 

 Dispor de um instrumento de Gestão de Emergência que possa orientar a 

comunidade educativa para a salvaguarda de pessoas e bens dentro do 

perímetro do estabelecimento de ensino; 

 Dotar a estabelecimento de ensino de um nível de segurança eficaz; 

 Contribuir para implementar uma cultura de segurança na comunidade 

educativa. 

1.2 Ciclo de gestão do Plano 

O Plano de Prevenção e Emergência congrega a organização dos recursos 

disponíveis, das pessoas existentes e das regras de exploração e funcionamento. Assim, 

no Plano de Atividades de cada ano letivo, devem ser previstas as seguintes ações: 
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 No início do ano letivo, em parceria com a Proteção Civil de Mafra, formar os 

professores e outros funcionários na perceção dos riscos, na operação dos 

equipamentos de segurança e na execução dos procedimentos previstos neste Plano; 

 Todos os diretores de turma, numa das suas primeiras sessões com os respetivos 

alunos, divulgam e praticam os procedimentos de autoproteção e evacuação para as 

diferentes situações de emergência previstas; 

 Durante o primeiro período letivo, em parceria com a Proteção Civil de Mafra, realizar 

uma ação de sensibilização destinada aos pais e encarregados de educação para 

divulgar as atividades a realizar pelo estabelecimento de ensino no âmbito da segurança 

e quais os procedimentos a adotar por aqueles em situação de emergência declarada no 

mesmo; 

 Realizar, pelo menos, dois exercícios de evacuação durante o ano letivo que envolvam 

toda a comunidade educativa e abranjam os diferentes períodos de funcionamento do 

estabelecimento de ensino, em colaboração com a Proteção Civil de Mafra; 

 Cada período de 2 a 3 anos realizar, pelo menos, um simulacro com o fim de testar a 

resposta de todo o sistema de socorro e salvamento à situação de emergência mais 

provável de ocorrer no estabelecimento de ensino; 

 Antes do início de cada ano letivo, proceder à revisão e manutenção de todos os meios, 

dispositivos e equipamentos de segurança de 1.ª intervenção; 

 A partir da experiência e avaliação da atividade anual no âmbito da segurança, em 

parceria com a Proteção Civil de Mafra, proceder à atualização do Plano e submetê-lo à 

aprovação do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS-Lisboa). 
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2. PLANO DE PREVENÇÃO 

2.1 Identificação do Estabelecimento de Ensino  

Nome: Escola Básica da Venda do Pinheiro 

Morada: Rua do Mucharro 2665 -569 Venda do Pinheiro 

Telefone: 21 966 3060 Fax: 21 966 3065  

Sítio da WWW: http:// aevp.net  

E-mail: aevp@aevp.net 

Freguesia: Venda do Pinheiro, Concelho de Mafra 

Responsável pela Segurança: Prof.º António Felgueiras  

Cargo: Diretor 

Contacto permanente: 21 966 3060 

2.2 Caracterização geral da área envolvente 

A Escola Básica Venda do Pinheiro, escola sede do Agrupamento de Escolas da 

Venda do Pinheiro, situa-se num meio urbano e pertence à União das Freguesias da Venda 

do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés, Concelho de Mafra e Distrito de Lisboa. A zona de 

influência pedagógica do agrupamento supramencionado abrange as freguesias do 

Milharado e a União das Freguesias da Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés. 

O Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro insere-se no concelho de Mafra, o 

qual ocupa uma área de 300Km2, na confluência das rotas do Oeste. Uma renovada rede 

viária serve todo o concelho ligando-o às áreas vizinhas, de Torres Vedras, Sintra, Loures, 

Sobral de Monte Agraço e Lisboa. 

Cerca de onze freguesias constituem o concelho de Mafra, a saber, Carvoeira, 

Encarnação, Ericeira, Mafra, Milharado, Santo Isidoro, União de Freguesias da Azueira e 
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Sobral da Abelheira, União das Freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do 

Rosário, União das Freguesias de Igreja Nova e Cheleiros, União das Freguesias de 

Malveira e São Miguel de Alcainça e União das Freguesias da Venda do Pinheiro e Santo 

Estêvão das Galés. 

O Concelho de Mafra sempre se caracterizou por uma vida social intensa. A 

existência de mercados e feiras regulares foram apanágio do mesmo desde tempos 

longínquos. É disso exemplo a pequena vila rural da Malveira a qual, ainda hoje, oferece 

uma grande e animada feira nas manhãs de quinta-feira.  

Oriundos das povoações do interior, os famosos saloios forneciam, com produtos 

hortícolas e frutícolas, a grande urbe, facultando mão-de-obra feminina para as casas 

senhoriais como, por exemplo, as lavadeiras da Charneca. 

Os novos tempos, fortemente alicerçados pelo incremento das vias de acesso 

rodoviário, trouxeram consigo novos modos de viver e estar. Assim, a par de uma 

economia de forte cariz rural, é possível observar alguma industrialização (criação, abate e 

venda de carnes, metalúrgicas, indústria da construção, entre outras), a qual trouxe 

consigo um aumento significativo da densidade populacional. 

2.3 Aspetos Físicos 

2.3.1 Localização Geográfica 

Anexo A – Planta de localização e Anexo B – Planta geral de enquadramento do 

estabelecimento de ensino. 

Localiza-se na Freguesia da Venda do Pinheiro e é servida pela estrada nacional n.º8 

tendo como referência mais próxima para localização o Pavilhão Desportivo Municipal da 

Venda do Pinheiro. Confronta a: 

Norte - com Armazém de Lenha; 

Sul - com a Rua do Mucharro (Zona Urbana); 

Este - com estrada Nacional nº8, Avenida 9 de Julho; 

Oeste - com Pavilhão Desportivo Municipal da Venda do Pinheiro. 

Coordenadas geográficas: 38°55'33.43"N / 9°14’03.05"W 
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O acesso principal faz-se pela Rua do Mucharro do lado Sul do edifício 

(38°55'30.72"N / 9°13’58.91"W) a partir da estrada nacional n.º8. 

O acesso secundário faz-se pela Rua Casal do Ninhos (38°55'25.39"N / 

9°13’57.18"W), virando seguidamente à direita para a rua Luís de Camões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fornecedores entram no edifício pelo acesso principal e secundário. 
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2.3.2 Distância e tempo dos agentes de primeira intervenção e apoio 

 Proteção Civil de Mafra: 13,3 km e 18 min. 

 Bombeiros Voluntários de Malveira: 3,1 km e 6 min. 

 Posto da GNR da Malveira: 1,5 km e 3 min. 
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 Extensão do Centro de Saúde da Venda do Pinheiro: 0,4 km e 1 min. 

2.3.3 Tipo de Estabelecimento  

Estabelecimento Público com utilização diária do Pavilhão Gimnodesportivo da 
Câmara Municipal de Mafra. 

Pavilhão Desportivo Municipal 
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2.3.4 Tipo de Ocupação do Edifício 

Trata-se de um edifício com uso exclusivamente Escolar. 

Ocasionalmente decorrem atividades abertas à comunidade. 

2.3.5 Descrição das Instalações 

A escola tem uma capacidade máxima planeada de 750 alunos, distribuídos por dois 

edifícios (o edifício principal constituído por dois blocos A e B unidos por uma galeria, e um 

edifício anexo – bloco C). A distribuição das salas e outras instalações pode ser observada 

no Anexos C Planta do Piso.  

Edifícios isolados 2  N.º de pisos dos edifícios 1 (Bloco B) 
2 (Blocos A e C) 

N.º pavilhões 1  N.º de pisos do pavilhão 2 

 

Bloco A – Piso 0 

Sala de Professores 1 Serviço Administrativo (Inclui cofre e Gabinete da Chefia) 1 

Salas de Aula (Oficinas) 4 Arrecadação / arrumos 5 

Sala de reuniões 1 WC para professores/funcionários 3 

Lavandaria 1 Gabinete dos Diretores de Turma 1 

Gabinete Direção 1 Central Telefónica PBX 1 

Sala de Trabalho Direção 1 Unidade de Multideficiência + WC 1 

Escadas 2 Gabinetes de Trabalho Professores 2 

Arrumos Oficina 2   

 

Bloco A – Piso 1 

Laboratórios de CN/CFQ 2 Salas de Aula (inclui sala de informática) 9 

Centro de Recursos  1 Gabinete de apoio ao C. de Recursos 1 

Arrumos 1 Gabinete SPO  1 

Escadas 2 Arrumo laboratórios 1 

Bastidor 1   
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Bloco B 

Laboratório de Fotografia 1 Refeitório 1 

Papelaria 1 Sala dos Assistentes Operacionais 1 

Cozinha 1 WC dos Assistentes Operacionais 1 

Sala de apoio à cozinha 1 WC para alunos 2 

Sala de alunos 1 WC cozinha 1 

Bar 1 Gabinete 2 

Reprografia 1 Despensa 1 

Arrumos  3   

 

Bloco C – Piso 0 

Gabinetes 4 WC para alunos 2 

Salas de Aula 4 Arrumos 1 

Escadas 1   

 

Bloco C – Piso 1 

Gabinetes 2 Arrumos 1 

Salas de Aula 7 Escadas 1 

 

Área Envolvente/Recreio 

Campo de voleibol 1 Superfícies ajardinadas Várias 

Postes de voleibol 2 Canteiros Vários 

Portaria 1 Campo de futebol 1 

Posto de Transformação 1 Balizas 2 

  Campo de basquetebol 1 

  Postes de Basquetebol 4 
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2.3.6 Localização das fontes de energia 

Equipamento Localização 

Posto de transformação Exterior (junto à entrada principal) 

Quadro geral Bloco A Piso 0 (junto ao PBX) 

Quadro parcial 1 Bloco A Piso 0 (junto à sala de Professores) 

Quadro parcial 2 Bloco A Piso 0 (junto à sala 15) 

Quadro parcial 3 Bloco A Piso 1 (junto ao Gab. SPO) 

Quadro parcial 4 Bloco A Piso 1 (junto à sala 9) 

Quadro parcial 5 Bloco B (no bar) 

Quadro parcial 6 Bloco B (na cozinha) 

Quadro parcial 7 Bloco C Piso 0 (junto à sala 19) 

Quadros parciais 8 e 9 Bloco C Piso 0 (salas 16 e 17) 

Quadro parcial 10 Bloco C Piso 1 (junto à arrecadação) 

Quadros parciais 11, 12, 13 e 14 Bloco A Piso 0 (salas 12,13, 14 e 15) 

Quadro parcial 15 Central Térmica (Caldeira) 

Entrada geral de gás Junto ao portão secundário 

Válvula de corte de gás Central Térmica (Caldeira) 

Válvula de corte de gás Cozinha 

Válvula de segurança do gás Cozinha 

Entrada geral de água Junto à portaria 

Válvula de segurança da água Junto à portaria 

2.4 Aspetos Humanos 

2.4.1 Valências e população 

Horário de 

Funcionamento 
Professores 

Assistentes 

Operacionais 

Assistentes 

Técnicos 

Alunos 2º e 3º Ciclos 

(9 aos 16 anos) 

 

2ª, 3ª, 5ª, 6ª feira 

08H30 às 17H15 

4ª feira 

08H30 às 12H50 

74 21 

 

8 

 

787 

A escola tem ainda um vigilante durante este horário de funcionamento que pertence 

ao Gabinete de Segurança do Ministério da Educação. 
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2.4.2 Períodos de interrupção 

 
Períodos de encerramento 

Valências Natal Carnaval Páscoa Verão 

Feriados 2.º e 3.º Ciclos 18 Dez. a 3 Jan. 

 

6 a 10 Fev. 

 

19 Mar. a 3 de Abr. 9 Jun. 

 

2.5 Identificação dos riscos 
Este Plano, principalmente vocacionado para o risco mais significativo, o risco de 

incêndio, também é aplicável aos outros riscos. 
 
2.5.1 Principais riscos internos 
Os riscos internos decorrem das próprias instalações, dos materiais existentes no 

estabelecimento e ainda das atividades nelas desenvolvidas. Identificam-se de seguida: 

Equipamento Técnico Riscos Bloco Piso Localização 

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO*    Junto à portaria 

QUADRO DE ELECTRICIDADE Quadro elétrico geral A 0 Junto ao PBX 

QUADRO PARCIAL DE 

ELECTRICIDADE (15) 
Quadro elétrico parcial 

A, B e 

C 
0/1 

Átrios dos Blocos, Bar, 

Cozinha, salas 12 à 17 e 

central térmica 

LABORATÓRIOS 

Armazenamento de 

produtos químicos 

inflamáveis 

A / B 0/1 

Salas 1 e 11 (FQ/CN) e 

Laboratório de fotografia 

junto ao refeitório (bloco 

B) 

COZINHA (FOGÕES) Gás B  Zona do refeitório  

CENTRO DE RECURSOS 

Carga térmica elevada 

Material eletrónico 

(computadores) 

A 1 Junto à sala 6 

SECRETARIA 

Carga térmica elevada 

Material eletrónico 

(computadores) 

A 0 Átrio principal 

REPROGRAFIA Carga térmica elevada A 0 Átrio da papelaria 

MUFLA Carga térmica elevada A 0 Sala 14 

SALA INFORMÁTICA 
Material eletrónico 

(computadores) 
A 1 Sala 7 

SALA DE PROFESSORES  

TODAS AS SALAS 

Material eletrónico 

(computadores) 

A, B e 

C 
0/1  
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* Segundo informação de um técnico da EDP que se deslocou à escola, esta não tem qualquer 
responsabilidade sobre o Posto de Transformação que se encontra dentro dos seus limites, junto à entrada 
principal. Qualquer intervenção e/ou manutenção são exclusivamente da responsabilidade da EDP. O acesso 
é feito pelo exterior da escola, sendo que a escola não possui a chave para abertura da respetiva porta. 

 
Pavilhão Desportivo: 

 

Qualquer dos riscos indicados poderá ter como consequência direta a deflagração de 

incêndio. 

No caso dos quadros elétricos existe a possibilidade de propagação do incêndio pela 

cablagem elétrica que deles deriva, com efeito de rastilho de pólvora se não for controlado. 

No tocante ao gás, existe o risco de propagação pela tubagem e, no extremo, de 

explosão. 

2.5.2 Principais riscos externos 

 Sismos; 

 Incêndios urbanos do lado Sul e Este (prédios acerca de 20m de 

distância); 

 Armazém de lenha junto à escola do lado Norte; 

 Bomba de combustível situada a 245m a Noroeste; 

 Zona Industrial da Venda do Pinheiro a 595m a Nordeste; 

 Proximidade da estrada nacional n.º 8 (faz fronteira com o lado Este da 

escola, na Av. 9 de Julho); 

GABINETE DOS DT 
Material eletrónico 

(computadores) 
A 0 

Junto à sala de 

professores 

DIRECÇÃO E SALA DE 

TRABALHO 

Material eletrónico 

(computadores) 
A 0 Junto à secretaria 

LAVANDARIA Carga térmica elevada A 0 Junto ao Gab. Expressões 

Equipamento Técnico Riscos Bloco Piso Localização 

CALDEIRAS 
Carga térmica elevada 

Gás 

Pavilhão 

Desp. 
0 

Junto ao Gabinete dos 

Professores (acesso pela 

parte detrás do edifício) 
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 Linha de água “Ribeira do Casal Novo “ junto à escola do lado Sudoeste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Vulnerabilidades 

Escola Básica 2/3 Venda do Pinheiro 
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 Constituem vulnerabilidades a existência de 7 alunos com défice cognitivo 

e 5 alunos com multideficiência; 

 Fornecedores e visitas: tanto uns como outros desconhecem as 

instalações e a maior parte das regras de funcionamento da escola. Os 

procedimentos de encaminhamento no interior do edifício estão 

devidamente acautelados. O registo dos visitantes é feito na portaria em 

formulário próprio, que em situação de emergência é utilizado para 

controlar a sua presença no ponto de reunião. O seu encaminhamento 

para este local é feito pelo funcionário de serviço ao qual recorreu, ou 

pelos funcionários responsáveis pela evacuação.  

 O facto de as vias envolventes serem estreitas e a escola estar integrada 

num núcleo urbano, pode acarretar dificuldades de acesso aos meios de 

socorro ou à evacuação da Escola, em caso de catástrofe.  

2.6 Identificação de meios e recursos de segurança 

2.6.1 Equipamentos de primeira intervenção 

Enumeram-se os equipamentos de 1.ª intervenção, podendo ser observada a 

sua localização pormenorizada no Anexo C. 

 Bocas-de-incêndio exteriores: 4. 

 Extintores:  

ESCOLA 

Quantidade Bloco/Piso Tipo 

3 (2Kg) A/0 CO2 

9 (6Kg) A/0 Pó químico 

3 (2Kg) A/1 CO2 

3 (6Kg) A/1 Pó químico 

4 (2Kg) B CO2 

5 (6Kg) B Pó químico 

1 (2Kg) C/0 CO2 

1 (6Kg) C/0 Pó químico 

2 (6Kg) C/1 Pó químico 

1 (6Kg) Exterior: junto à casa da 

caldeira 

Pó químico 
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PAVILHÃO DESPORTIVO 

Quantidade Piso Tipo 

8  0 Pó químico 

1 1 Pó químico 

 Boca-de-incêndio/Carretéis: 

ESCOLA 

Quantidade Bloco/Piso 

2 A/0 

2 

 

B 

1 C/0 

PAVILHÃO DESPORTIVO 

Quantidade Bloco/Piso 

2 0 

 Blocos de iluminação autónomos: a escola está dotada de blocos de iluminação 

autónomos em todos os compartimentos, por cima de cada porta, bem como na 

extremidade de todos os corredores e nos átrios. 

 Sinalização de Emergência: os itinerários de evacuação e saídas, bem como os 

equipamentos de combate a incêndio e outros relacionados com a segurança, 

estão identificados com sinalética foto luminescente normalizada. 

2.6.2 Sistemas automáticos de deteção 

Todo o edifício está equipado com um sistema automático de deteção de incêndios, 

existindo detetores de fumos em todos os compartimentos de todo o edifício. A respetiva 

central de controlo encontra-se instalada no PBX. 

 

2.6.3 Sistemas automáticos de extinção de incêndios 

Não existem. 
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2.6.4 Sistemas e dispositivos de vigilância 

Os recreios e espaços de lazer são vigiados por Assistentes Operacionais e pelo 

Segurança nos períodos de intervalo das aulas e hora de almoço, controlando igualmente 

as entradas e as saídas da escola. Estes espaços são igualmente controlados por câmaras 

de vigilância colocadas em pontos estratégicos no interior e exterior da escola. 

O acesso dos alunos é controlado através de cartão magnético e por um assistente 

operacional na portaria da escola das 8H às 17H30. A partir das 18H o portão de acesso à 

escola é fechado. 

Existe um sistema de deteção de intrusão composto por sensores de movimento e 

câmaras de vigilância com registo de imagens. 

2.6.5 Meios de alarme 

Em caso de incêndio, o alarme é acionado automaticamente ou, noutros riscos, por 

decisão do Chefe de Segurança e consiste no código de toques identificados no Anexo K. 

Os toques são reproduzidos por sirene / campainha localizadas a fim de ser audível 

em todo o edifício. 

2.6.6 Meios de alerta 

O alerta é comunicado aos Bombeiros ou GNR pelo chefe de segurança, do nº de 

telemóvel 936 861 245 somente usado para este efeito. Só este nº servirá de contacto dos 

meios de socorro com a escola, e vice-versa. 

Os contactos dos agentes de primeira intervenção e dos organismos de apoio 

constam do Anexo J, estando afixados na portaria, secretaria, PBX e Direção, sendo 

permanentemente atualizados pelo Coordenador de Segurança. 
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2.7 Regras de exploração e comportamentos 

Nos termos do n.º 2, alínea C do artigo 16.°, Anexo à portaria n.º 1444/2002, de 7 de 

Novembro, devem ser preocupações constantes do Chefe de Segurança os aspetos que se 

indicam:  

 As acessibilidades dos meios de socorro  

A Assistente Operacional designada para o Serviço de Portaria, deverá ter o cuidado 

de não deixar nenhum veículo estacionar em frente ao portão principal de acesso à escola, 

zelando para que não estacionem indevidamente nas imediações da escola, a fim de que o 

acesso aos meios de socorro esteja sempre desimpedido. 

 Praticabilidade dos caminhos de evacuação  

Todos os funcionários e pessoal docente são responsáveis, nos respetivos serviços e 

locais de trabalho, por assegurar que nenhum objeto obstrua as saídas de emergência. 

 Conservação dos espaços do estabelecimento em condições de limpeza e 

arrumação adequadas;  

Os materiais e produtos de limpeza encontram-se armazenados na arrecadação 

situada debaixo das escadas, junto à sala de professores. Trata-se de local que está 

sempre fechado, com acesso condicionado e cujo controlo, manutenção, organização e 

arrumação são da responsabilidade da Coordenadora Operacional.  

 Sensibilização dos alunos para o plano de emergência e evacuação 

Para além do prescrito no ciclo de gestão do plano, os professores e os assistentes 

operacionais, sistematicamente, vão lembrando os alunos sobre as regras de prevenção e 

sobre os procedimentos a adotar nos riscos e emergências previstas neste plano. Em cada 

sala de aula estão afixados dois cartazes nos quais constam as normas de evacuação e as 

regras gerais de segurança em caso de incêndio e sismo. Igualmente, nos corredores, 

junto a cada planta de emergência, encontram-se afixadas, em local visível as normas 
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gerais de evacuação (Anexo L), bem como o ponto de reunião de cada turma, funcionários 

e visitantes. 

No início de cada ano letivo os Diretores de Turma informam os alunos acerca destas 

normas de evacuação e regras de segurança de acordo com um conjunto de indicações 

elaboradas para este efeito (Anexo L). 

 Sensibilização dos funcionários para o plano de emergência e evacuação 

Professores 

No início de cada ano letivo é distribuído a cada professor um documento no qual 

constam as normas de evacuação, bem como devem proceder em determinadas situações. 

Na sala de professores encontram-se afixados num placar os seguintes documentos: 

normas de evacuação, regras de segurança (Incêndio/sismo), plantas da escola e pavilhão 

com os caminhos de evacuação, esquemas onde estão assinalados os pontos de reunião 

de cada turma, e o mapa da estrutura interna de segurança. 

 

Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos 

No início de cada ano letivo é realizada uma reunião com estes funcionários na qual é 

explicado o mapa da estrutura interna de segurança, no qual assumem um papel 

fundamental. Na sala das Assistentes Operacionais e na secretaria, encontram-se afixados 

num placar o mapa da estrutura interna de segurança e um resumo do funcionamento 

dessa estrutura. Dada a rotatividade das Assistentes Operacionais pelos diversos serviços 

ser frequente, principalmente para suprimir eventuais faltas, em cada um desses serviços 

estão afixadas as tarefas a desempenhar em caso de emergência. 

 

2.8 Programas de manutenção e conservação 

Nos termos do n.º 3, alínea b, do artigo 16.º, anexo à portaria n.º 1444/2002, de 7 de 

Novembro, devem ser estabelecidos «programas de conservação e manutenção, com 

estipulação de calendários e listas de testes de verificação periódica de dispositivos, 

equipamentos e instalações». 
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A averiguação do estado de funcionamento dos restantes equipamentos e 

dispositivos é realizada pelos funcionários de serviço. Qualquer anomalia é comunicada à 

Direção que toma as devidas diligências.  

A manutenção dos equipamentos de combate aos incêndios é realizada por uma 

empresa fornecedora. 

O arranjo de materiais danificados, bem como a realização de pequenos 

melhoramentos, está a cargo de um senhor que se desloca à escola praticamente todas as 

semanas. 

2.9 Caderno de registo de segurança 

Está destinado à inscrição de ocorrências relevantes e à guarda de relatórios 

relacionados com a segurança contra incêndio, o qual deve compreender, 

designadamente, os seguintes elementos:  

 Relatórios de vistorias e de inspeção;  

Registar, no Anexo E, todas as operações de verificação, conservação e manutenção 

das instalações técnicas e de segurança, incluindo as datas da deteção de anomalias e da 

respetiva reparação ou o resultado da intervenção programada. 

 Registo das alterações nas instalações 

Registar no Anexo F a descrição sumária das modificações, alterações e trabalhos 

perigosos efetuados no estabelecimento, com indicação das datas do seu início e 

finalização. 

 Registo dos falsos alarmes, anomalias e incidentes 

Registar de forma sistemática, no Anexo G, todos os incidentes e avarias, 

independentemente da sua natureza. Este registo constitui-se uma importante fonte de 

avaliação da funcionalidade e adequabilidade das instalações e equipamentos existentes 
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na escola. A frequência e caracterização destas anomalias constituem uma fonte de 

diagnóstico para que os profissionais qualificados possam melhorar e manter as 

instalações e equipamentos conformes aos fins a que se destinam. 

 Registo das ações de formação e sensibilização 

Todas as ações de formação e sensibilização da comunidade escolar, assim como os 

exercícios e simulacros, são registados nos Anexo H e I, respetivamente. Este registo deve 

conter uma descrição sucinta das ações realizadas, respetivos objetivos e resultados 

alcançados. 
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3. PLANO DE EMERGÊNCIA 

3.1 Organização de Segurança  

A organização da segurança refere-se a aspetos distintos, mas complementares da 

prevenção interna para a atuação na emergência, e visa garantir que, de imediato, se 

tomem as medidas necessárias à preservação da vida e dos bens. 

3.1.1 Estrutura Interna de Segurança  

A estrutura interna de segurança é específica de cada estabelecimento de ensino e 

consta em Anexo D. Tendo em conta a dimensão do edifício, que exige um número 

específico de recursos humanos e as diferentes atividades que nele decorrem, verifica-se 

ser fundamental a coordenação estreita entre todos os responsáveis que, pelos diversos 

locais e em horários diferentes, partilham atividades semelhantes. 

No dimensionamento da estrutura interna de segurança, as funções que cada 

assistente operacional desempenha em situação de emergência, dependem do serviço 

onde estão colocadas nesse momento, não sendo atribuído nenhum nome específico a 

uma função. Isto deve-se à frequente rotatividade destas funcionárias pelos serviços de 

forma a colmatar as faltas existentes. No caso das assistentes técnicas cada uma tem uma 

função específica para cumprir, estando nomeadas duas pessoas para cada cargo para 

fazer face a situações de férias ou ausências não previstas. 

De forma a evitar falhas na aplicação desta estrutura, em cada serviço estão afixados 

os procedimentos a adotar (Anexo D). 

 Estrutura interna por corredor e turma  

No Anexo R estão identificadas os estrangulamentos e pontos críticos existentes nos 

itinerários de evacuação de cada bloco e corredor do edifício para que possam ser 

determinados os recursos humanos necessários ao controlo da evacuação e atuação, para 

que decorram de forma ordeira e controlada. A adaptação deste anexo ao estabelecimento 

de ensino decorre no início de cada ano letivo, face à distribuição das atividades e dos 

efetivos em cada uma delas.  
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A evacuação de cada turma está sempre à responsabilidade do professor que se 

encontra a lecionar no momento do alarme. Durante os intervalos entre aulas, cada aluno 

dirige-se individualmente para o ponto de encontro da sua turma, sendo a evacuação 

supervisionada pelos assistentes operacionais presentes no local. 

3.1.2 Plano de Evacuação 

O principal objetivo do Plano de Evacuação é a evacuação do edifício sem pânico, 

para que todos saiam rapidamente e de uma forma ordeira, seguindo itinerários pré-

definidos e para um local seguro e pré-determinado. Para que tal seja possível, é 

necessário que todos conheçam perfeitamente o Plano e o tenham treinado várias vezes, 

para que numa situação de Emergência não haja lugar a hesitações, atropelos ou a 

descontrolos emocionais. 

Os itinerários de evacuação e pontos de encontro estão descritos no Anexo C. 

3.1.2..1 Normas e procedimentos de evacuação  

Após o sinal de alarme, que será desencadeado automaticamente ou por decisão do 

Chefe de Segurança, os procedimentos a adotar devem ser os seguintes:  

 O docente responsável reunirá o seu grupo e deverá encaminhar-se para o 

ponto de encontro, que está sinalizado na planta em Anexo L. Situam-se em 

espaço aberto no espaço exterior do edifício, nos campos de futebol e 

basquetebol, mais zonas adjacentes; 

 O encaminhamento deverá ser feito sem correrias e evitando situações de 

pânico, de acordo com as regras seguintes:  

(1) À frente da turma (chefe de fila) seguirá o aluno sentado numa zona 

próxima da porta de saída da sala que se dirigirá ao ponto de reunião, em 

passo rápido e sem correr, sendo seguido por todos os alunos da turma.  

(2) O docente responsável fechará a fila (cerra fila), após certificação de que 

não se encontra ninguém no espaço a ser evacuado;  
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(3) O docente deverá fechar todas as portas e janelas;  

(4) Em nenhum caso deverá interromper-se a marcha, especialmente junto de 

portas ou corredores de evacuação, que estarão sempre desimpedidos de 

materiais e/ou obstáculos;  

(5) Os grupos em evacuação deverão seguir as instruções dos Coordenadores 

de Evacuação e dos Sinaleiros; 

(6) Será ao docente que competirá manter a ordem e proceder à conferência, 

constante, dos alunos integrantes do grupo, em todos os momentos da 

evacuação;  

(7) Se existir algum aluno ou outro indivíduo isolado, no momento de alarme, 

este deverá dirigir-se ao ponto de encontro determinado, onde se juntará 

ao grupo respetivo;  

(8) Na impossibilidade de se cumprir o ponto anterior, o aluno deve dirigir-se a 

uma janela, porta ou local visível e assinalar a sua presença, para que seja 

possível identificar, de fora do edifício, a sua localização;  

(9) Deverá ser aguardado em calma, no ponto de encontro, a indicação de 

regresso à normalidade.  

Em caso de atendimento de emergência (feridos, indivíduos presos, ou outros), serão 

executados procedimentos de socorro e salvamento por profissionais competentes (polícia, 

bombeiros, médicos, etc.). De acordo com o anexo D, o estabelecimento de ensino está 

organizado para os apoiar, evitando o pânico e fornecendo as informações úteis de forma 

clara e sucinta.  

3.1.2..2 Coordenação de Evacuação e Informação  

A coordenação de evacuação será assegurada pelos dois elementos seguintes:  
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 Chefe de Segurança:  

o Avalia, segundo os dados disponíveis, a situação de emergência e decide 

sobre o alarme e a evacuação das instalações; 

o Dá ordem de alerta, telefonando aos bombeiros e à GNR, se a situação o 

exigir, informando QUANDO, ONDE e O QUE aconteceu. Responde de forma 

clara e objetiva às perguntas feitas (feridos graves, ligeiros, não localizáveis, 

dimensão da ocorrência, etc.); 

o Informa qual o nº de telefone de emergência da escola, mantendo sempre 

disponível uma ligação direta para os elementos de socorro externo, que 

devem estar permanentemente informados sobre o evoluir da situação; 

o Determina a intervenção da equipa de 1ª Intervenção; 

o Face à dimensão e tipo de sinistro, se for provável a aglomeração de pais e 

encarregados de educação, e dificuldades de acesso aos meios de socorro e 

salvamento, deve alertar as forças de segurança (GNR) e solicitar a sua 

intervenção; 

o Certifica-se que todos os normativos e procedimentos são executados; 

o Após receber informação de toda a equipa de Concentração e Controlo, deve 

Informar os bombeiros, caso tal seja necessário, de alunos ou outros utentes 

em falta e da sua provável localização, para se desencadearem as operações 

de busca e socorro; 

o Em colaboração com os elementos de socorro e as forças de segurança, 

mantêm informados todos os envolvidos, e reúne a informação de toda a 

comunidade educativa; 

o É o responsável por comunicar aos coordenadores de piso o regresso à 

normalidade: funcionárias dos serviços 1ºandar do Bloco Principal, Átrio 

principal do Bloco Principal, Sala de alunos e Anexo. 
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 Coordenador de piso:  

o Sinalizar e desobstruir cada local de passagem do seu piso; 

o Dar informações e coordenar o encaminhamento dos vários grupos; 

o Prestar auxílio individualizado, se necessário, e manter informado o Chefe de 

Segurança dos procedimentos adotados e da situação no seu piso.  

3.1.2..3 Equipas de intervenção 

 Alarme e alerta 

o Aciona o sinal de alarme convencionado; 

o Estas funções são exercidas por duas funcionárias que trabalham na 

secretaria, sob ordem do Chefe de Segurança. 

 Corte de energia 

Ao ouvir o sinal de alarme, tem a responsabilidade de desligar todas as fontes de 

energia. A decisão do corte parcial ou total de energia é da responsabilidade do Chefe de 

Segurança. Estas funções são exercidas pela funcionária em funções no PBX (corte de 

energia) e pela Chefe da Cozinha (corte de gás). 

Não é possível fazer o corte de água, pois a utilização das bocas-de-incêndio fica 

indisponível quando se procede ao corte geral de água que abastece a escola. Segundo 

informação dos serviços responsáveis, constatou-se que o abastecimento tanto à rede 

predial do edifício como às bocas-de-incêndio é realizado a partir do mesmo contador de 

água. Desta forma, ao proceder-se ao corte geral de água, o abastecimento aos 

hidratantes é também interrompido. 
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 Primeira Intervenção:  

Esta equipa tem por finalidade: 

o Em caso de foco de incêndio, tentar, com os equipamentos disponíveis 

(extintores, carretéis, mantas ignífugas, etc.), apagar e evitar a propagação 

das chamas, sem arriscar a vida das pessoas; 

o Sinalizar zonas de perigo (e pessoas em perigo) e auxiliar a intervenção dos 

agentes que prestam o socorro e salvamento;  

o Acompanhar os procedimentos de primeiros socorros (se necessário); 

o Manter informado o controlador de piso ou o Chefe de Segurança do evoluir 

da situação; 

 Evacuação:  

Os Coordenadores de Evacuação deverão proceder à organização dos 

procedimentos de evacuação, de forma a assegurar uma saída rápida e ordeira do edifício. 

A ordem de saída, itinerários de evacuação e pontos de encontro devem ser selecionados 

em função da distribuição das atividades e da quantidade de pessoas para evitar 

aglomerações e demoras. 

 Concentração e Controlo:  

Os responsáveis de Concentração e Controlo deverão:  

o Solicitar junto de cada professor o nome dos alunos em falta, e sublinhar os 

seus nomes nas listagens existentes para o efeito na Papelaria e SASE. 

o Atribuir a um professor que esteja livre de funções, uma turma que não tenha 

professor, e de preferência que seja professor titular dessa turma. 

o Acompanhar a reunião da população escolar nos pontos de encontro, 

recolher o resultado da sua conferência, com especial atenção para as visitas 
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e fornecedores presentes. Do resultado, quer haja desaparecidos e feridos ou 

não, deve ser avisado o Chefe de Segurança, de alunos ou outros utentes em 

falta e da sua provável localização, para se desencadearem as operações de 

busca e socorro. 

o Organizar o espaço de reunião, mantendo desimpedidas as vias de acesso 

dos meios de socorro e proceder à disponibilização de informação útil e clara 

para todos os envolvidos. 

 Sinaleiros:  

Os Sinaleiros terão como função orientar as pessoas que saem do edifício no 

processo de evacuação até ao exterior do mesmo para evitar aglomerações, separação de 

elementos do mesmo grupo, atropelos e quedas. 

3.1.3 Plano de Atuação 

Qualquer pessoa que se aperceba de um sinistro deve de imediato avisar o Chefe de 

Segurança, verificar se existem pessoas em perigo a fim de lhes prestar apoio e utilizar, se 

tal for o caso, os meios de extinção possíveis.  

O Chefe de Segurança deve certificar-se sobre a localização exata, extensão do 

sinistro e se há vítimas a socorrer. De acordo com as características e dimensão da 

situação aciona o sinal de alarme e alerta, determina a intervenção da equipa de Primeira 

Intervenção e avisa os Coordenadores de Piso. O Chefe de Segurança deve manter 

sempre disponível uma ligação direta para os elementos de socorro externo e mantê-los 

permanentemente informados sobre o evoluir da situação. Face à dimensão e tipo de 

sinistro, se for provável a aglomeração de pais e encarregados de educação e dificuldades 

de acesso aos meios de socorro e salvamento, deve alertar as forças de segurança e 

solicitar a sua intervenção. 

A equipa de Corte de Energia procede ao corte geral ou parcial de energia elétrica e 

do gás, conforme for determinado pelo Chefe de Segurança. 
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A equipa de Primeira Intervenção, após se reunir no local determinado e receber 

orientações do Chefe de Segurança, dirige-se ao local do sinistro e utiliza os extintores 

e/ou rede de incêndio armado para controlar o foco de incêndio sem pôr a vida de pessoas 

em risco. Face ao resultado obtido informa o Chefe da Segurança. 

Os chefes de fila abrem as portas e dirigem-se para o ponto de encontro, em passo 

rápido e sem correr, sendo seguido por todos os alunos da turma que estiverem dentro da 

sala. O cerra fila fecha as portas e janelas da sala, coloca o aviso de «LIVRE» se a sala 

ficar vazia, assegura-se que não fica nenhum aluno para trás e confere os alunos no ponto 

de encontro. Comunica o resultado da evacuação à equipa de Concentração e Controlo. 

Os Sinaleiros controlam a evacuação e encaminham os ocupantes para as saídas. 

A equipa de Concentração e Controlo acompanha a reunião da população escolar nos 

pontos de encontro, recolhe o resultado da sua conferência com especial atenção para as 

visitas e fornecedores presentes. Do resultado, quer haja desaparecidos e feridos ou não, 

deve ser avisado o Chefe de Segurança que, por sua vez, informa os bombeiros. 

A equipa de Informação e Vigilância coloca-se para guiar os socorros externos ao 

local do acidente e/ou sinistrados e regula a circulação de pessoas e viaturas. 

 Relação com a comunidade escolar e meios de comunicação social 

Compete ao Chefe de Segurança a criação e aplicação de procedimentos para 

manter informada toda a comunidade escolar dos danos pessoais e evolução da situação. 

Para o efeito estabelece uma rede de informação em cadeia, por telefone e/ou por 

mensagens pré-programadas de SMS, para informar todos os pais e encarregados de 

educação da situação declarada e quais os procedimentos aconselhados. Para planear 

esta informação deve ser usado o Anexo M. 

A informação aos órgãos de comunicação social, a existir, deve ser feita com dados 

objetivos, evitando especulações e em local próprio para que nunca haja interferência com 

a atuação dos meios de socorro e salvamento e outros elementos externos. Trata-se de um 

meio importante para manter a comunidade educativa informada sobre o evoluir da 
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situação, contribuindo para evitar que o desconhecimento dê origem a situações de pânico 

e aglomeração de pessoas nas proximidades do Estabelecimento de Ensino. Para o efeito, 

o Chefe de Segurança deve prever a existência de acompanhamento e controlo dos 

mesmos. 

3.2 Instruções de segurança 

As instruções de segurança devem estar afixadas em locais onde poderão ser 

necessárias. Cada sala deve ter afixadas as instruções gerais de segurança. As várias 

instruções de segurança são as constantes nos Anexos N (normas de segurança quadros 

elétricos), O (normas de segurança equipamentos elétricos e reprografia), P (normas de 

segurança cozinhas e bar) e Q (normas de segurança laboratórios). 

 

 

 

Venda do Pinheiro, 15 de Setembro de 2014 

 

A Coordenadora de Segurança 

____________________________________ 

(Prof.ª Mafalda Gaspar) 
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Planta de Localização  

do Estabelecimento de Ensino 

 

Legenda: 

           Localização do Estabelecimento de Ensino 

                      Área limite da escola 
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Planta de enquadramento das Instalações do 
Estabelecimento de Ensino 

 

 

Legenda: 

            Itinerário das forças de segurança e de socorro e salvamento 

            Localização do estabelecimento de ensino 
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PLANTA DE EMERGÊNCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



Escola Básica da Venda do Pinheiro                       Anexo D ao P. Prev. e Emergência Página 1 de 21 

 

 

Escola Básica da Venda do Pinheiro 

Anexo D ao PPEmergência 

 

Versão Situação Data Entidade 

08 - 2016 Em aprovação 1 - 2016 C. M. Mafra 

 

 

Mapa da Estrutura Interna de Segurança 

 Chefe de Segurança: 

1º -Diretor da Escola 
       Prof.º António Felgueiras 
2º - Outro elemento da Direção 
3º - Delegada de Segurança 
       (Prof.ª Mafalda Gaspar) 
4º - Carla Luz 

Alarme (Bloco Principal e Anexo) 
1º -Carla Luz  
2º -Maria Dulce Quaresma 

Alarme (Pavilhão) 
Funcionária PBX 

 

1ª Intervenção: 

Delegada de segurança. 
Funcionárias dos seguintes serviços: 
Centro de Recursos; Reprografia; Átrio da 
Papelaria; PBX; Secretaria (Carla Luz e Maria 
Dulce Quaresma) 
 

Corte de energia  
Funcionária PBX (Bloco principal) 
Funcionária de serviço (Anexo) 

Corte de gás 

Funcionária da Cozinha: 
(Lígia Cruz/Domingas Simões) 
 

Concentração e Controlo: 

Professores. 
Funcionárias dos seguintes serviços: 
Pavilhão; Papelaria; Secretaria (Tânia Silva/  
Ana Luísa Ferreira / Elsa Teixeira) 
 

 
Alerta 

Chefe de Segurança 

 

Informação e Vigilância: 

Funcionárias dos seguintes serviços: 
Portaria; Secretaria (Ana Nobre/ Elsa 
Garrido). 
Restante Direção 
 

Coordenadores de Piso: 

Funcionárias dos seguintes serviços: 
1ºandar do Bloco Principal; Átrio principal 
do Bloco Principal; Sala de alunos; Anexo 

Sinaleiros: 

Funcionárias dos seguintes serviços: 
Reprografia (1ºandar do Bloco Principal) 
Átrio da Papelaria (anexo) 

Evacuação: 

Professores. 
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FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE SEGURANÇA: 

Equipa de 1ª intervenção 

-Ponto de reunião: no exterior, em frente à entrada principal do edifício principal. 

- A funcionária de serviço no Centro de Recursos depois de proceder à evacuação do mesmo, e 

distribuir os alunos pelos diferentes pontos de reunião, junta-se à equipa de 1ª intervenção. 

-As funcionárias da Reprografia e Átrio da Papelaria após o desempenho da função de Sinaleiros 

juntam-se à equipa de 1ª intervenção. 

-A funcionárias Carla Luz e Maria Dulce Quaresma após o desempenho da função “Acionar o 

alarme”, e evacuação da Secretaria, junta-se à equipa de 1ª intervenção. 

Equipa de Concentração e controlo 

-A funcionária do Pavilhão, após proceder à evacuação do mesmo, junta-se à equipa de 

Concentração e Controlo, e verifica os alunos em falta nas turmas do 5º ano. Seguidamente entrega 

a listagem destes alunos ao chefe de segurança. 

- A funcionária da Papelaria, após proceder à abertura da porta de emergência do refeitório, integra 

a equipa de Concentração e Controlo, e verifica os alunos em falta nas turmas do 6º ano e Currículo 

Específico individual. Seguidamente entrega a listagem destes alunos ao chefe de segurança. Na 

ausência da funcionária do Pavilhão, verifica todo o 2ºCiclo. 

- A(s) funcionária(s) Tânia Silva e Ana Luísa Ferreira, após ajuda na evacuação dos espaços 

circundantes, junta(m)-se à equipa de Concentração e Controlo, e verifica(m) os alunos em falta nas 

turmas do 3º ciclo. Seguidamente entrega(m) a listagem destes alunos ao chefe de segurança. Na 

ausência da funcionária Elsa Teixeira, verifica(m) igualmente a listagem dos visitantes que se 

encontra na portaria.  

- A funcionária Elsa Teixeira, após ajuda na evacuação da Secretaria, verifica os visitantes em falta 

através da listagem que se encontra na portaria. Seguidamente entrega esta listagem ao chefe de 

segurança. 
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Equipa de Informação e Vigilância 

- A funcionária da Portaria abre o portão principal e fica no seu posto. 

-As funcionárias Elsa Garrido e Ana Nobre, após ajuda na evacuação da Secretaria, juntam-se à 

equipa de Informação e Vigilância no portão secundário, sendo responsáveis pela sua abertura. 

-A restante Direção integra esta equipa ajudando na regulação da circulação de pessoas e viaturas. 

Alarme Pavilhão 

-A funcionária do PBX, após proceder ao corte de energia e abertura das portas de emergência, 

desloca-se ao Pavilhão e dá ordem de evacuação. Seguidamente integra a equipa de 1ª intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Básica da Venda do Pinheiro                       Anexo D ao P. Prev. e Emergência Página 4 de 21 

 

 

Escola Básica da Venda do Pinheiro 

Anexo D ao PPEmergência 

 

Versão Situação Data Entidade 

08 - 2016 Em aprovação 1 - 2016 C. M. Mafra 

 

 

CHEFE DE SEGURANÇA 

 

o Avalia, segundo os dados disponíveis, a situação de emergência e decide sobre o alarme e a 

evacuação das instalações; 

o Dá ordem de alerta, telefonando aos bombeiros e à GNR, se a situação o exigir, informando 

QUANDO, ONDE e O QUE aconteceu. Responde de forma clara e objetiva às perguntas feitas 

(feridos graves, ligeiros, não localizáveis, dimensão da ocorrência, etc.); 

o Informa qual o nº de telefone de emergência da escola, mantendo sempre disponível uma 

ligação direta para os elementos de socorro externo, que devem estar permanentemente 

informados sobre o evoluir da situação; 

o Determina a intervenção da equipa de 1ª Intervenção; 

o Face à dimensão e tipo de sinistro, se for provável a aglomeração de pais e encarregados de 

educação, e dificuldades de acesso aos meios de socorro e salvamento, deve alertar as forças 

de segurança (GNR) e solicitar a sua intervenção; 

o Certifica-se que todos os normativos e procedimentos são executados; 

o Após receber informação de toda a equipa de Concentração e Controlo, deve Informar os 

bombeiros, caso tal seja necessário, de alunos ou outros utentes em falta e da sua provável 

localização, para se desencadearem as operações de busca e socorro; 

o Em colaboração com os elementos de socorro e as forças de segurança, mantém informados 

todos os envolvidos, e reúne a informação de toda a comunidade educativa; 

o É o responsável por comunicar aos coordenadores de piso o regresso à normalidade: 

funcionárias dos serviços 1ºandar do Bloco Principal, Átrio principal do Bloco Principal, Sala de 

alunos e Anexo. 
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DIREÇÃO 

Procedimentos ao ouvir o sinal de alarme: 

1º - Proceder ao fecho de todas as janelas e portas, colocando a placa “LIVRE” na porta depois de 

sair.  

2º - Integrar a equipa de Informação e Vigilância no portão principal e no portão secundário. 

Informação e Vigilância 

Sob a orientação do Chefe de Segurança, tem por finalidade: 

o Colocar-se junto dos portões de entrada para guiar os socorros externos ao local do 

acidente e/ou sinistrados. 

o Regular a circulação de pessoas e viaturas. 

o Somente os elementos da Direção prestam informação aos Encarregados de 

Educação e Comunicação Social, que deve ser feita com dados objetivos, evitando 

especulações e em local próprio, para que nunca haja interferência com a atuação 

dos meios de socorro e salvamento e outros elementos externos. Trata-se de um 

meio importante para manter a comunidade educativa informada sobre o evoluir da 

situação, contribuindo para evitar que o desconhecimento dê origem a situações de 

pânico e aglomeração de pessoas nas proximidades do Estabelecimento de Ensino. 

o Esta equipa é composta pela Direção, e funcionárias dos serviços Portaria e 

Secretaria (Elsa Garrido / Ana Nobre). 
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ÁTRIO PRINCIPAL 

Procedimentos ao ouvir o sinal de alarme: 

1º - Assumir a função de Coordenador de piso. 

2º - Colocar-se no centro do piso, encaminhando as turmas pelos percursos de evacuação pré 

definidos: quem vem da zona da sala de professores sai pela porta principal do bloco principal; 

quem vem da zona das salas de EVT sai pela porta de emergência situada na rampa de acesso ao 

Bar. 

3º - Juntar-se ao Chefe de Segurança, em frente à entrada principal do bloco principal, informando-

o sobre a situação no seu piso. 

4º - Após ordem do Chefe de Segurança, informa as turmas de 3º Ciclo e os restantes funcionários 

do regresso à normalidade. 

Coordenadores de Piso 

Sob a orientação do Chefe de Segurança, tem por finalidade: 

o Sinalizar e desobstruir cada local de passagem do seu piso. 

o Dar informações e coordenar o encaminhamento dos vários grupos.  

o Prestar auxílio individualizado, se necessário, e manter informado o Chefe de 

Segurança dos procedimentos adotados e da situação no seu piso.  

o Esta equipa é composta pelas funcionárias dos serviços 1ºandar do Bloco Principal, 

Átrio principal do Bloco Principal, Sala de alunos e Anexo. 

 

 Nota: se não existir energia elétrica impossibilitando o acionar da campainha, cabe ao 

coordenador de piso dar ordem de evacuação no local pelo qual é responsável, após 

determinação do Chefe de Segurança. 
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SALA DE ALUNOS 

Procedimentos ao ouvir o sinal de alarme: 

1º - Assumir a função de Coordenador de piso. 

2º - Desobstruir as saídas de emergência, e proceder à sua abertura. 

3º - Encaminhar os alunos pelos percursos de evacuação pré definidos, informando-os que devem 

deslocar-se para o ponto de reunião atribuído à sua turma. 

4º - Se estiverem duas ou mais funcionárias de serviço, colocam-se em pontos diferentes e devem 

prestar auxílio a alguma vítima se possível, ou necessário. 

5º - Juntar-se ao Chefe de Segurança, em frente à entrada principal do bloco principal, informando-

o sobre a situação no seu bloco. 

6º - Após ordem do Chefe de Segurança, informa as turmas de 2º Ciclo do regresso à normalidade. 

Coordenadores de Piso 

Sob a orientação do Chefe de Segurança, tem por finalidade: 

o Sinalizar e desobstruir cada local de passagem do seu piso. 

o Dar informações e coordenar o encaminhamento dos vários grupos.  

o Prestar auxílio individualizado, se necessário, e manter informado o Chefe de 

Segurança dos procedimentos adotados e da situação no seu piso.  

o Esta equipa é composta pelas funcionárias dos serviços 1ºandar do Bloco Principal, 

Átrio principal do Bloco Principal, Sala de alunos e Anexo. 

 Nota: se não existir energia elétrica impossibilitando o acionar da campainha, cabe ao 

coordenador de piso dar ordem de evacuação no local pelo qual é responsável, após 

determinação do Chefe de Segurança. 
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BLOCO PRINCIPAL – Piso 1 

Procedimentos ao ouvir o sinal de alarme: 

1º - Assumir a função de Coordenador de piso. 

2º - Desobstruir as saídas de emergência, neste caso, se necessário, as escadas. 

3º - Colocar-se no centro do piso, entre as salas quatro e oito, encaminhando as turmas pelos 

percursos de evacuação pré definidos: salas 8, 9, 10, 11, 1, 2 e 3 saem pelas escadas junto aos 

laboratórios; salas 4, 5, 6, 7, e Centro de Recursos saem pelas escadas junto ao Centro de 

Recursos. 

4º - Se estiverem duas funcionárias de serviço, uma coloca-se no centro do piso, e a outra nas 

escadas junto aos laboratórios, ou a prestar auxílio a alguma vítima se possível, ou necessário. 

5º - Juntar-se ao Chefe de Segurança, em frente à entrada principal do bloco principal, informando-

o sobre a situação no seu piso. 

6º - Após ordem do Chefe de Segurança, informa as turmas de 3º Ciclo e os restantes funcionários 

do regresso à normalidade. 

Coordenadores de Piso 

Sob a orientação do Chefe de Segurança, tem por finalidade: 

o Sinalizar e desobstruir cada local de passagem do seu piso. 

o Dar informações e coordenar o encaminhamento dos vários grupos.  

o Prestar auxílio individualizado, se necessário, e manter informado o Chefe de 

Segurança dos procedimentos adotados e da situação no seu piso.  

o Esta equipa é composta pelas funcionárias dos serviços 1ºandar do Bloco Principal, 

Átrio principal do Bloco Principal, Sala de alunos e Anexo. 

 Nota: se não existir energia elétrica impossibilitando o acionar da campainha, cabe ao 

coordenador de piso dar ordem de evacuação no local pelo qual é responsável, após 

determinação do Chefe de Segurança. 
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ANEXO 

Procedimentos ao ouvir o sinal de alarme: 

1º - Assumir a função de Coordenador de piso. 

2º - Desobstruir as saídas de emergência, neste caso, se necessário, as escadas. 

3º - Colocar-se no cimo das escadas, e orientar a saída das turmas de forma a evitar atropelos e 

empurrões. 

4º - Se estiverem duas funcionárias de serviço, uma coloca-se no cimo das escadas, e a outra em 

baixo, ou a prestar auxílio a alguma vítima se possível, ou necessário. 

5º - Juntar-se ao Chefe de Segurança, em frente à entrada principal do bloco principal, informando-

o sobre a situação no seu bloco. 

6º - Após ordem do Chefe de Segurança, informa as turmas de 2º Ciclo do regresso à normalidade. 

Coordenadores de Piso 

Sob a orientação do Chefe de Segurança, tem por finalidade: 

o Sinalizar e desobstruir cada local de passagem do seu piso. 

o Dar informações e coordenar o encaminhamento dos vários grupos.  

o Prestar auxílio individualizado, se necessário, e manter informado o Chefe de 

Segurança dos procedimentos adotados e da situação no seu piso.  

o Esta equipa é composta pelas funcionárias dos serviços 1ºandar do Bloco Principal, 

Átrio principal do Bloco Principal, Sala de alunos e Anexo. 

 Nota: se não existir energia elétrica impossibilitando o acionar da campainha, cabe ao 

coordenador de piso dar ordem de evacuação no local pelo qual é responsável, após 

determinação do Chefe de Segurança. 
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SECRETARIA 

Procedimentos ao ouvir o sinal de alarme: 

1º - Deverão fechar no cofre os documentos mais importantes, fechar todas as janelas e portas, 

colocando a placa “LIVRE” na porta depois de sair.  

2º - As funcionárias Carla Luz e Maria Dulce Quaresma após o desempenho da função “Acionar o 

alarme”, e evacuação da Secretaria, juntam-se à equipa de 1ª intervenção, levando consigo as 

pastas de apoio às entidades de socorro e o telemóvel utilizado em situação de emergência. 

3º - A funcionária Elsa Teixeira, após ajudar na evacuação da Secretaria, junta-se à equipa de 

Concentração e Controlo. É responsável por verificar os visitantes em falta através da listagem que 

se encontra na portaria. Seguidamente entrega esta listagem ao chefe de segurança e dirigi- 

-se novamente para o ponto de reunião dos Professores, Funcionários e visitantes, ajudando na 

manutenção da calma e controlo, sendo responsável pela informação ao Chefe de Segurança de 

qualquer situação irregular que ocorra. 

4º - As funcionárias Elsa Garrido e Ana Nobre, após ajuda na evacuação da Secretaria, juntam-se à 

equipa de Informação e Vigilância no portão secundário, sendo responsáveis pela sua abertura. 

5º - As funcionárias Tânia Silva e Ana Luísa Ferreira integram a equipa de Concentração e 

Controlo, e verificam os alunos em falta nas turmas do 3º ciclo. Seguidamente entregam a listagem 

destes alunos ao chefe de segurança. Na ausência da funcionária Elsa Teixeira, verificam 

igualmente a listagem dos visitantes que se encontra na portaria. Seguidamente dirigem-se 

novamente para o ponto de reunião do 3º Ciclo e ajudam na manutenção da calma e controlo, 

sendo responsáveis pela informação ao Chefe de Segurança de qualquer situação irregular que 

ocorra. 

Equipa de Alarme 

Sob a orientação do Chefe de Segurança, tem por finalidade: 

o Acionar o sistema de alarme acústico convencionado: 

 . Incêndio/acidente natural: sinal sonoro contínuo. 

 . Ameaça de Bomba/ risco de explosão: quatro toques interrompidos por pausas. 
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o Esta equipa é composta pelas funcionárias da secretaria Carla Luz e Maria Dulce 

Quaresma. 

Equipa de 1ª Intervenção 

Sob a orientação do Chefe de Segurança, tem por finalidade: 

o Em caso de foco de incêndio, tentar, com os equipamentos disponíveis (extintores, 

carretéis, mantas ignífugas, etc.), apagar e evitar a propagação das chamas, sem 

arriscar a vida das pessoas; 

o Sinalizar zonas de perigo (e pessoas em perigo) e auxiliar a intervenção dos agentes 

que prestam o socorro e salvamento;  

o Acompanhar os procedimentos de primeiros socorros (se necessário); 

o Manter informado o coordenador de piso ou o Chefe de Segurança do evoluir da 

situação; 

o Esta equipa é composta pela delegada de segurança e funcionárias dos serviços 

Centro de Recursos, Reprografia, Átrio da Papelaria, PBX, Secretaria (Carla Luz e 

Maria Dulce Quaresma). 

Concentração e Controlo 

Sob a orientação do Chefe de Segurança, tem por finalidade: 

o Solicitar junto de cada professor o nome dos alunos em falta, e sublinhar os seus 

nomes nas listagens existentes para o efeito na Papelaria e secretaria. 

o Atribuir um professor que esteja livre de funções uma turma que não tenha professor, 

de preferência que seja professor titular dessa turma. 

o Acompanhar a reunião da população escolar nos pontos de encontro, recolhe o 

resultado da sua conferência com especial atenção para as visitas e fornecedores 

presentes. Do resultado, quer haja desaparecidos e feridos ou não, deve ser avisado 

o Chefe de Segurança, de alunos ou outros utentes em falta e da sua provável 

localização, para se desencadearem as operações de busca e socorro. 
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o Organizar o espaço de reunião, mantendo desimpedidas as vias de acesso dos 

meios de socorro e proceder à disponibilização de informação útil e clara para todos 

os envolvidos. 

o Esta equipa é composta por Professores e funcionárias dos serviços Pavilhão, 

Papelaria, e Secretaria (Elsa Teixeira, Tânia Silva e Ana Luísa Ferreira). 

Informação e Vigilância 

Sob a orientação do Chefe de Segurança, tem por finalidade: 

o Colocar-se junto dos portões de entrada para guiar os socorros externos ao local do 

acidente e/ou sinistrados. 

o Regular a circulação de pessoas e viaturas. 

o Somente os elementos da Direção prestam informação aos Encarregados de 

Educação e Comunicação Social, que deve ser feita com dados objetivos, evitando 

especulações e em local próprio, para que nunca haja interferência com a atuação 

dos meios de socorro e salvamento e outros elementos externos. Trata-se de um 

meio importante para manter a comunidade educativa informada sobre o evoluir da 

situação, contribuindo para evitar que o desconhecimento dê origem a situações de 

pânico e aglomeração de pessoas nas proximidades do Estabelecimento de Ensino. 

o Esta equipa é composta pela restante Direção, e funcionárias dos serviços Portaria e 

Secretaria (Elsa Garrido / Ana Nobre). 
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PAVILHÃO 

Procedimentos ao ouvir o sinal de alarme: 

1º - Depois de informada pela funcionária do PBX, dar ordem de evacuação do Pavilhão alertando 

os professores. 

2º - Proceder à abertura das portas de saída de emergência. 

3º - Integrar a equipa de Concentração e Controlo, e verificar os alunos em falta nas turmas do 5º 

ano. Solicitar as listagens das turmas à funcionária da Papelaria. Seguidamente entregar a listagem 

destes alunos ao chefe de segurança. 

4º - Seguidamente dirigir-se novamente para o ponto de reunião do 2º Ciclo e ajudar na 

manutenção da calma e controlo, sendo responsável pela informação ao Chefe de Segurança de 

qualquer situação irregular que ocorra. 

Nota: se o local da ocorrência se verificar no Pavilhão, após dar ordem de evacuação juntamente 

com os professores presentes, desloca-se à Direção e informa da situação. Na ausência dos 

elementos da Direção informa a Chefe da Secretaria, Carla Luz. 

Concentração e Controlo 

Sob a orientação do Chefe de Segurança, tem por finalidade: 

o Solicitar junto de cada professor o nome dos alunos em falta, e sublinhar os seus 

nomes nas listagens existentes para o efeito na Papelaria e secretaria. 

o Atribuir um professor que esteja livre de funções uma turma que não tenha professor, 

de preferência que seja professor titular dessa turma. 

o Acompanhar a reunião da população escolar nos pontos de encontro, recolhe o 

resultado da sua conferência com especial atenção para as visitas e fornecedores 

presentes. Do resultado, quer haja desaparecidos e feridos ou não, deve ser avisado 

o Chefe de Segurança, de alunos ou outros utentes em falta e da sua provável 

localização, para se desencadearem as operações de busca e socorro. 

o Organizar o espaço de reunião, mantendo desimpedidas as vias de acesso dos 

meios de socorro e proceder à disponibilização de informação útil e clara para todos 

os envolvidos. 
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o Esta equipa é composta por Professores e funcionárias dos serviços Pavilhão, 

Papelaria, e Secretaria (Elsa Teixeira, Tânia Silva e Ana Luísa Ferreira). 

PAPELARIA 

Procedimentos ao ouvir o sinal de alarme: 

1º - Proceder ao fecho de todas as janelas e portas, colocando a placa “LIVRE” na porta depois de 

sair. 

2º - Proceder à abertura da porta de emergência do refeitório. 

3º - Integrar a equipa de Concentração e Controlo, e verificar os alunos em falta nas turmas do 6º 

ano. Seguidamente entregar a listagem destes alunos ao chefe de segurança. Na ausência da 

funcionária do Pavilhão, verificar todo o 2ºCiclo. 

4º - Seguidamente dirigir-se novamente para o ponto de reunião do 2º Ciclo e ajudar na 

manutenção da calma e controlo, sendo responsável pela informação ao Chefe de Segurança de 

qualquer situação irregular que ocorra. 

Concentração e Controlo 

Sob a orientação do Chefe de Segurança, tem por finalidade: 

o Solicitar junto de cada professor o nome dos alunos em falta, e sublinhar os seus 

nomes nas listagens existentes para o efeito na Papelaria e secretaria. 

o Atribuir um professor que esteja livre de funções uma turma que não tenha professor, 

de preferência que seja professor titular dessa turma. 

o Acompanhar a reunião da população escolar nos pontos de encontro, recolhe o 

resultado da sua conferência com especial atenção para as visitas e fornecedores 

presentes. Do resultado, quer haja desaparecidos e feridos ou não, deve ser avisado 

o Chefe de Segurança, de alunos ou outros utentes em falta e da sua provável 

localização, para se desencadearem as operações de busca e socorro. 

o Organizar o espaço de reunião, mantendo desimpedidas as vias de acesso dos 

meios de socorro e proceder à disponibilização de informação útil e clara para todos 

os envolvidos. 
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o Esta equipa é composta por Professores e funcionárias dos serviços Pavilhão, 

Papelaria, e Secretaria (Elsa Teixeira, Tânia Silva e Ana Luísa Ferreira). 

ÁTRIO DA PAPELARIA 

Procedimentos ao ouvir o sinal de alarme: 

1º - Assumir a função de sinaleiro no piso 1 do Anexo (Bloco C), junto às escadas. 

2º - Integrar a equipa de 1ª intervenção, sendo o ponto de reunião no exterior, em frente à entrada 

principal do bloco principal. 

Sinaleiros 

Tem por finalidade: 

o Orientar as pessoas que saem do edifício no processo de evacuação até ao exterior 

do mesmo para evitar aglomerações, separação de elementos do mesmo grupo, 

atropelos e quedas. 

Equipa de 1ª Intervenção 

Sob a orientação do Chefe de Segurança, tem por finalidade: 

o Em caso de foco de incêndio, tentar, com os equipamentos disponíveis (extintores, 

carretéis, mantas ignífugas, etc.), apagar e evitar a propagação das chamas, sem 

arriscar a vida das pessoas; 

o Sinalizar zonas de perigo (e pessoas em perigo) e auxiliar a intervenção dos agentes 

que prestam o socorro e salvamento;  

o Acompanhar os procedimentos de primeiros socorros (se necessário); 

o Manter informado o coordenador de piso ou o Chefe de Segurança do evoluir da 

situação; 

o Esta equipa é composta pela delegada de segurança e funcionárias dos serviços 

Centro de Recursos, Reprografia, Átrio da Papelaria, PBX, Secretaria (Carla Luz, 

Maria Dulce Quaresma). 
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PORTARIA 

Procedimentos ao ouvir o sinal de alarme: 

1º - Abrir o portão principal e ficar no seu posto. 

2º - Integrar a equipa de Informação e Vigilância no portão principal. 

Informação e Vigilância 

Sob a orientação do Chefe de Segurança, tem por finalidade: 

o Colocar-se junto dos portões de entrada para guiar os socorros externos ao local do 

acidente e/ou sinistrados. 

o Regular a circulação de pessoas e viaturas. 

o Somente os elementos da Direção prestam informação aos Encarregados de 

Educação e Comunicação Social, que deve ser feita com dados objetivos, evitando 

especulações e em local próprio, para que nunca haja interferência com a atuação 

dos meios de socorro e salvamento e outros elementos externos. Trata-se de um 

meio importante para manter a comunidade educativa informada sobre o evoluir da 

situação, contribuindo para evitar que o desconhecimento dê origem a situações de 

pânico e aglomeração de pessoas nas proximidades do Estabelecimento de Ensino. 

o Esta equipa é composta pela restante Direção, e funcionárias dos serviços Portaria e 

Secretaria (Elsa Garrido /Ana Nobre). 



Escola Básica da Venda do Pinheiro                       Anexo D ao P. Prev. e Emergência Página 17 de 21 

 

 

Escola Básica da Venda do Pinheiro 

Anexo D ao PPEmergência 

 

Versão Situação Data Entidade 

08 - 2016 Em aprovação 1 - 2016 C. M. Mafra 

 

 

CENTRO DE RECURSOS 

 

Procedimentos ao ouvir o sinal de alarme: 

1º - Proceder à evacuação do mesmo, selecionando um aluno presente para assumir a função de 

Chefe de Fila, sendo a funcionária o cerra fila. 

2º - Proceder ao fecho de todas as janelas e portas, colocando a placa “LIVRE” na porta depois de 

sair. 

3º - Encaminhar e distribuir os alunos pelos diferentes pontos de reunião das suas turmas. 

4º - Integrar a equipa de 1ª intervenção, sendo o ponto de reunião no exterior, em frente à entrada 

principal do bloco principal. 

Equipa de 1ª Intervenção 

Sob a orientação do Chefe de Segurança, tem por finalidade: 

o Em caso de foco de incêndio, tentar, com os equipamentos disponíveis (extintores, 

carretéis, mantas ignífugas, etc.), apagar e evitar a propagação das chamas, sem 

arriscar a vida das pessoas; 

o Sinalizar zonas de perigo (e pessoas em perigo) e auxiliar a intervenção dos agentes 

que prestam o socorro e salvamento;  

o Acompanhar os procedimentos de primeiros socorros (se necessário); 

o Manter informado o coordenador de piso ou o Chefe de Segurança do evoluir da 

situação; 

o Esta equipa é composta pela delegada de segurança e funcionárias dos serviços 

Centro de Recursos, Reprografia, Átrio da Papelaria, PBX, Secretaria (Carla Luz, 

Maria Dulce Quaresma). 
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REPROGRAFIA 

Procedimentos ao ouvir o sinal de alarme: 

1º - Proceder ao fecho de todas as janelas e portas, colocando a placa “LIVRE” na porta depois de 

sair.  

2º - Assumir a função de sinaleiro no piso 1 do Bloco Principal (Bloco A), junto às escadas. 

3º - Integrar a equipa de 1ª intervenção, sendo o ponto de reunião no exterior, em frente à entrada 

principal do bloco principal. 

Sinaleiros 

Tem por finalidade: 

o Orientar as pessoas que saem do edifício no processo de evacuação até ao exterior 

do mesmo para evitar aglomerações, separação de elementos do mesmo grupo, 

atropelos e quedas. 

Equipa de 1ª Intervenção 

Sob a orientação do Chefe de Segurança, tem por finalidade: 

o Em caso de foco de incêndio, tentar, com os equipamentos disponíveis (extintores, 

carretéis, mantas ignífugas, etc.), apagar e evitar a propagação das chamas, sem 

arriscar a vida das pessoas; 

o Sinalizar zonas de perigo (e pessoas em perigo) e auxiliar a intervenção dos agentes 

que prestam o socorro e salvamento;  

o Acompanhar os procedimentos de primeiros socorros (se necessário); 

o Manter informado o coordenador de piso ou o Chefe de Segurança do evoluir da 

situação; 

o Esta equipa é composta pela delegada de segurança e funcionárias dos serviços 

Centro de Recursos, Reprografia, Átrio da Papelaria, PBX, Secretaria (Carla Luz, 

Maria Dulce Quaresma). 
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Funções específicas: 

- Ao longo do ano devem proceder à atualização das listagens das turmas por sala, na Papelaria e 

na secretaria, sempre que haja alguma alteração. 

- Após um exercício de evacuação, simulação ou situação real de emergência, devem proceder à 

confirmação dos conteúdos das micas (instruções de evacuação dos professores, listagens das 

turmas e existência da placa “LIVRE”). 
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PBX 

 

Procedimentos ao ouvir o sinal de alarme: 

1º - Proceder ao corte de energia geral no quadro elétrico situado junto ao PBX. 

2º - Proceder à abertura das portas de saída de emergência junto ao PBX, e desobstrução 

dos locais de passagem. 

3º - Desloca-se ao Pavilhão e dá ordem de evacuação.  

4º - Integrar a equipa de 1ª intervenção, sendo o ponto de reunião no exterior, em frente à 

entrada principal do bloco principal. 

Equipa de 1ª Intervenção 

Sob a orientação do Chefe de Segurança, tem por finalidade: 

o Em caso de foco de incêndio, tentar, com os equipamentos disponíveis 

(extintores, carretéis, mantas ignífugas, etc.), apagar e evitar a propagação 

das chamas, sem arriscar a vida das pessoas; 

o Sinalizar zonas de perigo (e pessoas em perigo) e auxiliar a intervenção dos 

agentes que prestam o socorro e salvamento;  

o Acompanhar os procedimentos de primeiros socorros (se necessário); 

o Manter informado o coordenador de piso ou o Chefe de Segurança do evoluir 

da situação; 

o Esta equipa é composta pela delegada de segurança e funcionárias dos 

serviços Centro de Recursos, Reprografia, Átrio da Papelaria, PBX, 

Secretaria (Carla Luz, Maria Dulce Quaresma). 
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Bar 

 

Procedimentos ao ouvir o sinal de alarme: 

1º - Proceder ao fecho de todas as janelas e portas, colocando a placa “LIVRE” na porta depois de 

sair. 

2º - Ajudar na evacuação dos espaços circundantes. 

3º - Integrar a equipa de 1ª intervenção, sendo o ponto de reunião no exterior, em frente à entrada 

principal do bloco principal. 

Equipa de 1ª Intervenção 

Sob a orientação do Chefe de Segurança, tem por finalidade: 

o Em caso de foco de incêndio, tentar, com os equipamentos disponíveis (extintores, 

carretéis, mantas ignífugas, etc.), apagar e evitar a propagação das chamas, sem 

arriscar a vida das pessoas; 

o Sinalizar zonas de perigo (e pessoas em perigo) e auxiliar a intervenção dos agentes 

que prestam o socorro e salvamento;  

o Acompanhar os procedimentos de primeiros socorros (se necessário); 

o Manter informado o coordenador de piso ou o Chefe de Segurança do evoluir da 

situação; 

o Esta equipa é composta pela delegada de segurança e funcionárias dos serviços 

Centro de Recursos, Reprografia, Átrio da Papelaria, PBX, Bar, Secretaria (Carla 

Luz, Maria Dulce Quaresma). 
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Ficha de Verificação 

Instalações Técnicas e de Segurança 

(Manutenção e Conservação) 

 Problema Entidade 

inspetora 

Solução 
Anexo 

 Data Descrição Data Descrição 

Bocas de 

Incêndio 
      

Extintores       

Instalações e 

equipamentos 

de gás 

      

Instalações e 

equipamentos 

elétricos 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Observações: 
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Ficha de Registo 

Alterações nas Instalações 

 

Descrição dos trabalhos Empreiteiro 
Técnico 

responsável 
Data Anexo 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Observações: 
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Ficha de Registo 

Falsos alarmes / Anomalias / Incidentes 

 

Anomalias/Incidentes 

Data 

Soluções adotadas 

Data 

Instalações Humanas Instalações Humanas 
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Ficha de Registo 

Ações de Instrução e Formação 

Destinatários Resumo da temática da ação Entidade Data Anexo 
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Ficha de Avaliação 

Exercícios e Simulacros 

 

Estabelecimento de ensino: ____________________________ Local:_________________ 

Data: ___/___/200__  Hora:___h___m  Tempo de evacuação______m 

Modalidade de organização  

Exercício   

Simulacro  

Entidades intervenientes 

RSB      

BV        

PSP      

GNR     

SMPC   

Outros:_______________________ 

Observações: 

 

Aplicação das instruções gerais     Sim  Não 

Todos ouviram o sinal de alarme?        

Foi dado o alerta?           

As instalações foram totalmente evacuadas?       

Foram utilizados os meios de 1.ª intervenção?       

Foi feito o corte de energia?          
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Os elevadores foram utilizados?         

Todos respeitaram o conselho de não voltar atrás?      

Compareceram todos no local de reunião?        

Foi feita a contagem das pessoas?         

A informação foi a adequada?         

A vigilância foi feita de forma correta?        

Observações: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Comportamento das pessoas      Sim  Não 

Evacuação imediata          

Feita de forma correta          

Observações: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Aplicação das instruções particulares (laboratórios, cozinhas, etc – conforme o cenário) 

Sim  Não 

Foram aplicadas de forma correta        

Observações: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Instalações técnicas       Sim  Não 

Os equipamentos de alarme ou deteção de incêndio funcionaram (portas automáticas, 

desenfumagem, etc)?           

Observações: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Hidrantes (funcionamento)      Sim  Não 

Marcos de água           

Bocas-de-incêndio           

 

Aspetos a melhorar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Contactos 
Agentes de Socorro, Salvamento e Organismos de apoio 

 

Organismos Telefone 

Nº de Emergência Nacional 112 

Chefe de Segurança (Prof.º António Felgueiras) 936 961 624 

Serviço Municipal de Proteção Civil (Mafra) 800 261 261 

Bombeiros da Malveira 219 862 561 

Bombeiros de Mafra 261 812 100 

Centro de Saúde de Mafra 261 818 100 

Extensão do Centro de Saúde da Venda do Pinheiro 219 861 021 

Farmácia Nogueira – Venda do Pinheiro 219 861 040 

Entidade distribuidora de Eletricidade (EDP) 800 506 506 

Entidade distribuidora de Águas (Veolia) 261 816 650 

N.º Nacional de Intoxicações (CIAV) 808 250 143 

Distribuidora de Gás – Lisboa Gás (Gás Natural) 800 201 722 

GNR da Malveira 219 663 510 

Equipa da Escola Segura da GNR 961 192 355/6 

Nota: Esta lista está afixada na Portaria, PBX, Direção, sala de professores e Secretaria. 

É responsabilidade da Coordenadora de Segurança mantê-la permanentemente 

atualizada. 
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Instruções Gerais de Segurança 

Em caso de Incêndio: 

1. Se detetar um foco de incêndio: 

 Informe imediatamente a Direção da escola através do telefone interno pela ext. nº 

23, 22 ou 21, ou pelo nº 219 663 068. Na sua ausência a Coordenadora de 

Segurança, Prof.ª Mafalda Gaspar. Na sua ausência a chefe da secretaria, através 

do telefone interno pela ext. nº 25 ou 26. 

 Tente apagar usando o extintor adequado mais próximo, sem pôr qualquer vida em 

risco. 

2. A evacuação total ou parcial das instalações é decidida pelo Chefe de Segurança, 

Prof.º António Felgueiras ou, na sua ausência por outro elemento da Direção ou, na 

sua ausência pela Coordenadora de Segurança, Prof.ª Mafalda Gaspar ou, na sua 

ausência pela Chefe da Secretaria. 

3. Em situação de emergência no Estabelecimento de Ensino soará o alarme, que será: 

 Para incêndio: sinal sonoro contínuo. 

 Para acidente natural: sinal sonoro contínuo. 

 Para risco de explosão / ameaça de bomba: campainha da escola - quatro toques 

interrompidos por pausas. 

Pelo facto da campainha da escola funcionar ligada à eletricidade, em alternativa o 

aviso de evacuação será feito pelos coordenadores de piso. 

4. A coordenação da evacuação da turma é feita pelo professor que se encontra a 

lecionar em cada turma. Em caso de evacuação, um dos alunos mais perto da porta, 

previamente designado Chefe de Fila, fica encarregue de a abrir e seguir à frente 

conduzindo a turma pelo itinerário de evacuação para o Ponto de Encontro; 

5. O professor é o último a sair da sala, designado Cerra Fila, para: 

 Assegurar que não fica ninguém na sala; 

 Socorrer algum aluno transportando-o, pedindo auxílio ou prestando os primeiros 

socorros; 

 Fechando as portas e janelas (nunca à chave); 

 Colocando uma placa de aviso na porta: «LIVRE». 
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6. Durante a evacuação das instalações: 

 Deixar o material escolar na cadeira; 

 Sair em Fila Indiana, em passo rápido mas sem correr, sem gritar, encostado à 

parede, do lado direito do corredor e esperar sempre pelo colega que vem atrás; 

 Descer as escadas encostado à parede; 

 Respeitar as instruções dos sinaleiros; 

 Não parar nas portas de saída, deixá-las livres; 

 Nunca voltar atrás. 

7. Reunir no Ponto de Encontro: 

 Formar um círculo, sentados e virados para o centro; 

 O professor mantém a ordem e confere a presença de todos os alunos que estavam 

na sala e dá essa informação aos Assistentes Operacionais que têm essa função. 

  Os alunos não podem abandonar o Ponto de Encontro sem autorização do 

respetivo Professor; 

8. O regresso à normalidade é decidido exclusivamente pela Chefe de Segurança, Prof.º 

António Felgueiras ou, na sua ausência por outro elemento da Direção ou, na sua 

ausência pela Coordenadora de Segurança, Prof.ª Mafalda Gaspar ou, na sua 

ausência pela Chefe da Secretaria, que informará pelos meios adequados. 

9. Se estiver sozinho numa situação de emergência, verifique se pode abandonar o local 

onde se encontra sem perigo. Dirija-se para o Ponto de Encontro da sua turma. Caso 

não consiga sair (há chamas ou portas sobreaquecidas), assinale a sua presença. 

Em caso de Sismo: 

10. Proteja-se debaixo das mesas, portas interiores, cantos da sala ou vigas de suporte. 

11. Só sair depois de terminar o tremor de terra e nunca correr para a saída. 

12. Mantenha-se afastado das janelas, lâmpadas, móveis ou outros objetos pesados. 

13. Quando for dada a indicação para evacuar o local, deve seguir as instruções para caso 

de incêndio atrás referidas. 
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Em caso de Ameaça de Explosão: 

14. Quando soar o alarme faça a evacuação como no caso de incêndio. 

15. Na evacuação da sala, transporte todo o seu material para o Ponto de Encontro e não 

deixe ficar nada. 

16. Se for ameaçado por estranhos não resista, obedeça às suas ordens. 

17. Informe o seu Professor de tudo o que vir e ouvir. 

 

Em caso de Cheias/ Inundação: 

18. As coordenadoras de piso, após informação dada pelo chefe de segurança, serão 

responsáveis por dar as seguintes indicações:  

-durante os tempos letivos: informam os professores e respetivas turmas que 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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Instruções Gerais de Segurança Afixadas 
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Formação aos alunos na sala de aula pelos Directores de Turma em Formação Cívica: 

 Sinal de alarme: 
.Incêndio/acidente natural: sinal sonoro contínuo. 
.Ameaça de bomba/ risco de explosão: campainha da escola 
 – quatro toques interrompidos por pausas. 
 

 Nos computadores da sala de professores encontra-se no ambiente de trabalho uma pasta 
“Segurança” (na pasta dos DT) com uma apresentação em power point para facilitar a 
explicação do plano de emergência da escola, bem como das medidas a adotar em caso de 
incêndio e sismo. 

 

 Os diretores de turma depois de explicar o plano de emergência, devem juntamente com a 
turma circular pelos diversos espaços da escola, para dar a conhecer a sinalização afixada, 
e indicar qual o principal percurso de evacuação a adotar a partir de cada local, e de cada 
sala que consta do seu horário curricular. 

 

 Alertar para o facto de que toda a sinalização afixada, bem como a existência de extintores 
e bocas-de-incêndio, servem para no caso de emergência minimizar os estragos causados 
e evitar acidentes graves com pessoas, pelo que nunca devem ser destruídos pelos alunos. 
Se isto ocorrer pode colocar em perigo vidas humanas e também a sua própria vida. Devem 
ser igualmente preservados os materiais pedagógicos existentes nas salas (os cartazes com 
as normas e as malas pedagógicas). Os alunos responsáveis serão sancionados. 

 

 Os diretores de turma devem indicar à turma qual o seu ponto de reunião, e organizar 
com os mesmos a fila indiana para proceder à evacuação. Para ajudar nesta tarefa será 
distribuído posteriormente um cartaz, para ser afixado na sala, onde serão coladas as 
fotografias dos alunos organizados de acordo com a sua posição na fila (as fotografias 
devem ser coladas de forma a não estragar o cartaz para ser reutilizado. Ex: bostik…). 
Neste cartaz constam igualmente as normas de evacuação e a planta do piso onde se 
encontra a sala. Será entregue outro cartaz com as medidas a adotar em caso de incêndio e 
sismo, para também ser afixado. Às turmas de 2º ciclo será entregue somente um cartaz 
com todas estas informações. Na formação da fila indiana é necessário incluir os alunos de 
currículo específico individual porque têm aulas com a respetiva turma em algumas 
disciplinas. 

 
 Alerto que quando os alunos estão a ter aulas no piso 1 do bloco principal, a escada por 

onde devem descer depende da sala onde se encontram. As plantas de evacuação devem 
ser consultadas e mostradas aos alunos. 

 

 3º Ciclo – Organizar juntamente com a turma as filas indianas a adotar quando os alunos 
estão a ter aulas em dois grupos separados. 

 
 No ponto de encontro dispôr os alunos sentados em círculo e sentados para que o controlo 

do professor possa ser mais eficaz. 
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 Os diretores de turma devem combinar um sinal próprio com os alunos, para em algumas 
aulas, sem aviso prévio, treinarem a evacuação da turma da sala de aula. 
 
Muito importante: explicar aos alunos que quando o sinal de alarme é dado, devem ouvi-lo 

até ao final e em silêncio para perceberem de que tipo de emergência se trata. Só depois é 

que procedem à evacuação levando consigo os seus bens pessoais somente se a 

campainha tocar quatro vezes. 

 Para a formação na sala de aula, existe em algumas salas e na reprografia uma mala 
pedagógica, que pode servir de exemplo aos alunos de como podemos ter em casa os 
artigos a usar em caso de emergência, devidamente arrumados numa pequena mala pronta 
a utilizar. 

 

 Já estão disponíveis os cartazes relativos à segurança para serem afixados. Nestes 
cartazes devem colocar as fotografias nos espaços reservados para esse efeito de acordo 
com a fila indiana que foi criada.  

 

 
 

Estes cartazes são para ser reutilizados no próximo ano letivo, assim sendo 

colem as fotografias de forma a serem retiradas facilmente e devem ser entregues no final do ano 

em condições de serem novamente usados. É mais prático se colarem as fotografias com fita-cola. 
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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. 
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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. 

 

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;  
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-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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Cadeia de Informação por Telefone e/ou SMS 

Em caso de Incêndio ou qualquer outro incidente o Chefe de Segurança desencadeia a 

informação aos Pais e Encarregados de educação através de uma mensagem pré-gravada 

com o seguinte teor: 

«Às __H__ começou um ______________ no ______________ da escola. Há/não há 

____feridos graves/ligeiros. Pais já informados. Mantenham telefones disponíveis não se 

desloquem à escola. Acuse receção.» 

Ex. 5º ano: 

 

(tipo de emergência) (local/sala) 

Chefe de Segurança 

_________________ 

Pai do 5º Ano 

______________ 

Pai da Turma A 

______________ 

Pai da Turma B 

______________ 

Pai da Turma C 

______________ 

Pai da Turma D 

______________ 

Pai dos nº 1 a 5 

____________
__ 

Pai dos nº 6 a 10 

______________ 

Pai dos nº 11 a 15 

______________ 

Pai dos nº 16 a 20 

______________ 

Pai do aluno nº 2 

______________ 

Pai do aluno nº 5 

______________ 

Pai do aluno nº 4 

______________ 

Pai do aluno nº 3 

______________ 

Pai dos nº 21 a 25 

______________ 

Pai da Turma E 

______________ 
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Normas de Segurança 

Quadros elétricos 

 

 Medidas Preventivas  

o Verificar regularmente o funcionamento, providenciando de imediato as 

reparações necessárias por pessoal habilitado.  

o Proceder à substituição das chapas de identificação dos disjuntores, 

sempre que necessário.  

o Manter desobstruído o acesso aos quadros, não permitindo a acumulação 

de objetos combustíveis nas suas proximidades.  

  Se ocorrer um incêndio  

o Ataque o incêndio com extintor adequado, sem correr riscos.  

o Nunca utilize água ou outros agentes à base de água (espumas).  

o Caso não consiga extinguir o incêndio, abandone o local, fechando as 

portas.  

 

O responsável por estas instalações: 

Coordenadora Operacional 

 

Nota: estas instruções devem ser afixadas junto de todos os quadros existentes na 

escola. 
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Normas de Segurança 

Equipamentos elétricos 

 

 Desligue os equipamentos sempre que se detetar alguma anomalia; 

 Evite a sobrecarga de ligações, o que pode provocar sobreaquecimento; 

 Desligue sempre os equipamentos depois de os utilizar; 

 Em caso de incêndio, desligue o quadro elétrico parcial; 

 Dê imediatamente conhecimento do sucedido ao Chefe de Segurança; 

 Caso não consiga extinguir o incêndio abandone o local, fechando as portas e 

janelas. 

 

O responsável por estas instalações: 

Coordenador TIC 

 

 

Nota: estas instruções devem ser afixadas junto dos diversos equipamentos 

elétricos. 
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Normas de Segurança 

Equipamentos elétricos - Reprografia 

 

 Desligue os equipamentos sempre que se detetar alguma anomalia; 

 Evite a sobrecarga de ligações, o que pode provocar sobreaquecimento; 

 Desligue sempre os equipamentos depois de os utilizar; 

 Em caso de incêndio, desligue o quadro elétrico parcial; 

 Dê imediatamente conhecimento do sucedido ao Chefe de Segurança; 

 Caso não consiga extinguir o incêndio abandone o local, fechando as portas e janelas. 

 

O responsável por estas instalações: 

Funcionária de serviço 

 

 

Nota: estas instruções devem ser afixadas junto dos diversos equipamentos 

elétricos. 
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Normas de Segurança - Cozinhas 

 Desligar os equipamentos elétricos sempre que detetar alguma anomalia ou antes 

de os limpar; 

 Após a utilização, verifique se todo o equipamento, elétrico e a gás, fica devidamente 

desligado; 

 Evite que os líquidos a ferver se derramem e apaguem o lume, permitindo a fuga de 

gás; 

 Não manusear equipamento elétrico com as mãos molhadas.  

 

Em caso de incêndio: 

o Avise a pessoa mais próxima; 

o Feche o gás na válvula de corte geral; 

o Corte a corrente elétrica no quadro parcial relativo a essa área; 

o Utilize o extintor instalado; 

o Caso não consiga controlar a situação, feche as portas e janelas e comunique 

imediatamente o acidente ao Chefe de Segurança; 

Em caso de fuga de gás: 

o Desligue a válvula; 

o Não faça lume; 

o Não acione nenhum interruptor; 

o Abra portas e janelas; 

o Abandone o local; 

o Comunique o acidente ao Chefe da Segurança; 

o Controle o acesso ao local, a partir de uma posição segura, até ser acionado o 

alarme ou haver intervenção. 

O responsável por estas instalações é a Sr.(a) Dora Pedrosa 

 

Nota: estas instruções devem ser afixadas nas cozinhas. 
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Normas de Segurança - Bar 

 Desligar os equipamentos elétricos sempre que detetar alguma anomalia ou antes 

de os limpar; 

 Após a utilização, verifique se todo o equipamento elétrico fica devidamente 

desligado; 

 Evitar que os líquidos a ferver se derramem e apaguem o lume, permitindo a fuga de 

gás; 

 Não manusear equipamento elétrico com as mãos molhadas.  

 

Em caso de incêndio: 

o Avise a pessoa mais próxima; 

o Feche o gás na válvula de corte geral; 

o Corte a corrente elétrica no quadro parcial relativo a essa área; 

o Utilize o extintor instalado; 

o Caso não consiga controlar a situação, feche as portas e janelas e comunique 

imediatamente o acidente ao Chefe de Segurança; 

Em caso de fuga de gás: 

o Desligue a válvula; 

o Não faça lume; 

o Não acione nenhum interruptor; 

o Abra portas e janelas; 

o Abandone o local; 

o Comunique o acidente ao Chefe da Segurança; 

o Controle o acesso ao local, a partir de uma posição segura, até ser acionado o 

alarme ou haver intervenção. 

O responsável por estas instalações: funcionária de serviço 

 

Nota: estas instruções devem ser afixadas no Bar. 
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Normas de Segurança - Laboratórios 

 Manter o espaço limpo; 

 Manusear e armazenar corretamente os produtos químicos; 

 Vigiar sempre as experiências; 

 Evitar a sobrecarga de ligações elétricas; 

 Não manusear equipamentos elétricos com as mãos molhadas; 

 Desligar todos os aparelhos elétricos depois de os utilizar. 

Em caso de incêndio: 

 Desligue o quadro elétrico parcial relativo a essa área; 

  Atue sobre o foco de incêndio com o meio de extinção adequado, de acordo com o 

quadro seguinte: 

 

 Caso não consiga controlar a situação, feche as portas e janelas e comunique 

imediatamente o acidente ao Chefe de Segurança; 

 Abandone o local; 

Classe de Fogo Agente extintor 

Matérias sólidas (A) 

Água 

Manta Ignífuga 

Extintor instalado (pó químico seco tipo ABC) 

Líquidos ou sólidos 
liquefeitos (B) 

Extintor instalado  

Nunca utilizar água 

Gases (C) 
Extintor instalado 

Corte da fonte 

Metais (D) 
Areia seca 

Extintor apropriado a cada produto 

Material elétrico 
Extintor instalado 

Corte da corrente 
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Em caso de derrame: 

 Recolha ou neutralize a substância derramada de acordo com as características da 

mesma e segundo as regras de segurança do laboratório; 

 Tratando-se de um ácido, ou outro produto corrosivo, lave imediatamente com água; 

 Tratando-se de uma substância reativa com a água, tal como Lítio, Sódio ou 

Potássio, abafe com a manta; 

 Cumpra as regras de primeiros socorros afixadas no laboratório; 

 Comunique ao professor qualquer acidente que ocorra, mesmo que seja 

aparentemente de pequena importância. 

 

 

O responsável por estas instalações: 

Coordenador do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

 

 

 

Nota: estas instruções devem ser afixadas nos laboratórios. 
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Planta de Emergência – Estrangulamentos 

 

 
No acesso dos edifícios aos respetivos pontos de encontro não existem constrangimentos, pois os 
grupos são oriundos de pontos diversos. 
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ANEXO – PISO 0 

Bloco C 
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ANEXO – PISO 1 

Bloco C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco C 

Edifício de dois pisos: no piso 0 existem 4 salas de aula e quatro gabinetes (sendo dois deles 

destinado ao trabalho de professores e os outros dois para lecionar aulas a turmas menores), e 

dois wc. No piso 1 existem 7 salas de aula, dois gabinetes para trabalhar com grupos pequenos de 

alunos e uma arrecadação. 

O acesso do 1º piso ao exterior é feito por uma escada apenas, que converge com a saída das 

salas do piso 0, saindo todos por uma única porta. 
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BLOCO PRINCIPAL – PISO 0 
 

Bloco B      Bloco A 
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BLOCO PRINCIPAL – PISO 1 

Bloco A 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bloco A 

Salas 2, 3, 8, 9,10, e laboratórios (salas 1 e 11) – saída pelas escadas localizadas por cima das 

oficinas, que convergem com as saídas das salas 12, 13, 14 e 15, saindo todos por uma única porta 

de emergência. 

Salas 4, 5, 6, 7, Centro de Recursos e Gabinetes – saída pelas escadas do lado da sala de 

professores e Direção, que convergem com as saídas da sala de professores, Direção, secretaria e 

gabinetes, saindo todos por uma única porta de emergência. 

Bloco B 

Edifício com um piso, onde se localizam o refeitório, a cozinha, a papelaria, a reprografia, o bufete, 

o Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno e à Família e, o laboratório de fotografia, a sala de 

funcionárias e a sala de alunos, que em horário de aulas não regista muita afluência, mas que é 

muito frequentado nos intervalos. Existem ainda duas casas de banho, uma feminina e uma 

masculina. No entanto em situação de emergência existem várias saídas para o exterior não 

existindo constrangimentos. 


