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NORMAS DE 

EVACUAÇÃO DA ESCOLA 

MAIS VALE PREVENIR DO QUE 

REMEDIAR! 

Organização 

NORMAS DE EVACUAÇÃO 

Escola Básica e Secundária da Calheta 

Escola Básica e Secundária da 

Calheta 

 

 Ao ouvires o sinal de alarme, segue as 

instruções do teu professor (protege-te 

debaixo da mesa e conta até 50). 

 Não te preocupes com o teu material 

escolar, deixa-o sobre as carteiras. 

 O aluno auxiliar de evacuação segue à 

frente da turma enquanto o professor é 

o último a sair da sala. 

 Segue as setas de saída em silêncio. Não 

corras. 

 Dirige-te para o local que o teu profes-

sor te indicar, para se apurar que não 

falta ninguém. 
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Normas gerais  

Se houver uma situação de emergência na escola 

ela dispõe do seguinte alarme acústico para infor-

mação (campainha normal). 

 

É à Direção da Escola que compete decidir sobre 

a evacuação total ou parcial das instalações. 

 

A coordenação da evacuação das turmas é feita 

pelo professor e um aluno auxiliar de evacuação 

(deverá ser o aluno que estiver mais perto da saída 

de emergência). Em caso de evacuação, este segue 

à frente da turma, enquanto o professor é o último 

a sair, por forma a certificar-se de que não fica 

ninguém. 

 

Ao ser determinada a evacuação das instalações, 

não se preocupe com o material escolar, siga rigo-

rosamente as normas de evacuação. 

 

Os alunos devem sair da sala em fila indiana, sem 

corridas, mas em passo apressado, seguindo as se-

tas de saída, as instruções dos coordenadores. 

 

Não pare nunca nas portas de saída. Estas devem 

estar livres. Se tiver que utilizar as escadas, encoste-

se à parede. Não volte atrás. 

 

 Compete ao professor manter a ordem no ponto de 

encontro e proceder à conferência dos alunos, pelo 

que estes não devem abandonar o local sob qualquer 

pretexto e sem a devida autorização. 

 

O regresso à normalidade é definido exclusivamente 

pela Direção da Escola que informará pelos meios que 

considere convenientes. 

 

O lema do bem estar é a  

segurança em primeiro lugar! 


