PONTO DE ENCONTRO

RECOMENDAÇÃO
Respeita as indicações sobre segurança e não danifiques os
equipamentos de deteção e combate a incêndios.

Segurança Contra
Incêndios

na Escola

Carretel

Extintor

Botoneira de
Alarme

Detetor de
fumo

Se detetares um fogo não tentes apagá-lo sozinho!

www.xz.pt
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MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO NA ESCOLA
A Escola Dr. Francisco Sanches, no âmbito da elaboração das Medidas

• Nunca fiques parado junto das portas e escadas porque devem estar livres

de Autoproteção, definiu procedimentos a adotar em caso de emergência,

para passagem de outras pessoas;

sendo exemplo os simulacros que irão permitir rotinar a Comunidade

• Cumpre sempre as suas indicações do sinaleiro (quando existir) que irá

Educativa de modo a que, numa situação de emergência, todos saiam do

indicar o melhor caminho;

edificado rapidamente e em segurança.

• Dirige-te para o Ponto de Encontro e não saias de lá, até serem dadas
novas indicações pelo professor ou Direção da Escola.

SINAL DE ALARME
Quando o alarme tocar deve seguir-se a evacuação, de forma rápida e

FORA DA SALA DE AULA

sem confusões.

• Dirige-te para o Ponto de Encontro, ao toque de alarme;
• Move-te de gatas ou agachado, se existir fumo (perto do chão respiras

EVACUAÇÃO

melhor);

A coordenação é feita pelo professor e um aluno.

• Dirige-te para uma janela, ou outro local onde possas ser visto, grita e

Chefe de fila – o delegado de turma – que vai à frente na fila.

acena com algo bem visível (ex: peça de roupa, lenço) quando for

Cerra fila – o professor – que é o último a sair.

necessário assinalar a tua presença;
• Não abras portas quentes (pode haver fogo e fumo intenso do outro
lado);
• Não utilizes elevadores, mas sim as escadas;
• Evita subir as escadas (o fogo tem tendência a subir);
• Não corras, deita-te no chão e rola até as chamas se apagarem, no

• Não te preocupes com o material escolar;

caso de as tuas roupas serem atingidas pelo fogo.

• Sai em fila indiana e encostado à parede e sem gritar;
• Dá passos rápidos, mas sem correr, porque alguém pode cair e
magoar-se;

• Não voltes para trás;

DÁ O ALARME.

PEDE AJUDA!
2

