
 

     ANEXO 11_C 

       INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA 

 

 

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA  
EM CASO DE INCÊNDIO 

 

PROFESSORES 
MANTENHA A CALMA  

ALARME 

  AO SINAL DE ALARME O PROFESSOR DEVERÁ REPETIR A 

ORDEM DE EVACUAÇÃO, COM VOZ CALMA E AUTORITARIA, DE 
FORMA A EVITAR O PÂNICO 
 

 Ordenar a um aluno da turma (delegado, subdelegado ou aluno mais 
próximo da porta), para abrir a porta da sala e formar uma fila, sendo 
esta encabeçada por este aluno (Chefe de Fila) e encerrada pelo 
Professor (Cerra-Fila); 
 

 Só ordenará a saída dos alunos ao sinal de evacuação total do edifício 
ou após aviso do Assistente Operacional responsável pela sua zona e quando verificar 
que existem condições de segurança para a evacuação, de modo a evitar 
aglomerações.  
 

 Contar os alunos e dirigi-los para a saída de emergência indicada no espaço onde se 
encontram, orientando a sua deslocação para o Ponto de Encontro; 
 

 Informar os alunos que se desloquem em passo ligeiro e encostados à parede do lado 
direito até ao Ponto de Encontro. 
 

 O Professor fecha as janelas e a porta da sala e é o último a sair; 
 

 Não deixar os alunos regressar à sala sob qualquer pretexto (o material escolar fica na 
sala de aula); 
 

 Acompanhar os alunos durante o percurso prestando auxílio a qualquer aluno que se 
desoriente, fique atrasado ou magoado na deslocação. 
 

Se algum aluno se encontrar ferido, entregá-lo à Equipa de 1
os

 Socorros no Ponto 
de Encontro, informando a Equipa de Concentração e Controlo. 
 

Se algum aluno se encontra incapaz de se deslocar, chamar o assistente 
operacional mais próximo e entregá-lo ao seu cuidado, dando essa informação no 
Ponto de Encontro a um elemento da Equipa de Concentração e Controlo. 

 

 Consoante as condições, poderá relembrar os alunos de instruções gerais de 
segurança que ao caso se apliquem (explo: Perante o fumo: caminhar agachados e 
proteger boca e nariz); 

 

 No Ponto de Encontro, a turma dispõe-se em fila no local assinalado para o seu ano 
escolar e o “Cerra-Fila” que a acompanha é responsável pelo controlo da turma e 
recontagem dos alunos sob sua responsabilidade. 

  

 Se verificar alguma ausência, essa deve ser imediatamente comunicada ao DS. 
 

 Permanecer com os alunos no Ponto de Encontro, até receber instruções do RS ou das 
entidades competentes. 

 NÃO VOLTE A ENTRAR NO EDIFÍCIO ENQUANTO DECORRER O 
COMBATE AO INCÊNDIO OU ATÉ QUE O LOCAL SEJA CONSIDERADO 

SEGURO PELOS BOMBEIROS  

 


