PLANO DE PREVENÇÃO, SEGURANÇA E EMERGÊNCIA
Instruções Gerais
1. Se houver uma situação de emergência na escola, esta dispõe do seguinte
alarme acústico para informação: SIRENE
2. É à Direção/Delegado de Segurança que compete decidir sobre a evacuação
total ou parcial das instalações.
3. Coordenadores de evacuação: A coordenação da evacuação das turmas é
feita pelo professor e um aluno, normalmente o delegado ou Subdelegado de
turma, designado chefe de fila (auxiliar de evacuação).
Em caso de evacuação: - é o chefe de fila que segue à frente da turma
- 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
portas e janelas ficam fechadas.
4. Ao ser determinada a evacuação das instalações, não se preocupe com material
escolar ou quaisquer bens pessoais. Siga rigorosamente as normas de
evacuação.
5. Os alunos devem sair em fila indiana, sem corridas, mas em passo apressado,
seguindo os percursos de saída indicados no Plano de Emergência e as
instruções dos coordenadores de evacuação.
6. Não pare nas portas de saída. Estas devem estar sempre livres.
Se tiver que utilizar escadas, encoste-se à parede.
Não volte atrás.
7. Compete ao professor manter a ordem nos pontos de encontro (Campo de
Jogos e Parque Radical) e proceder à conferência dos alunos, pelo que estes
não devem abandonar o local sob qualquer pretexto e sem a devida
autorização.
8. O regresso à normalidade é definido exclusivamente pela Direção que
informará pelos meios que considerar convenientes.
9. Se, numa situação de emergência, se encontrar isolado, verifique se não há
perigo de deixar o local onde se encontra. Siga rigorosamente os percursos de
saída e dirija-se para o ponto de reunião previamente estipulado. Caso não
consiga sair (ex: existência de chamas ou portas sobreaquecidas), lembre-se
que deve sempre assinalar a sua presença.
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Competências e Procedimentos
1. Chefe de Segurança – Direção
- Avaliar a situação de emergência e decidir se é necessário efetuar a evacuação das
instalações (total ou parcial)
- Mandar acionar o ALARME
- Verificar se a evacuação se processa de forma segura
- Decidir e informar quando é seguro o regresso à calma
2. De quem se encontre no espaço escolar
- Obedecer às orientações e/ou instruções das entidades competentes
devidamente identificadas.
- Dirigir-se aos pontos de encontro identificados nas plantas de emergência,
consoante o local onde se encontra (Campo de Jogos e Parque Radical).
- Não parar nunca nas portas de saída. Estas devem estar livres.
- Se tiver que utilizar escadas, encostar-se à parede.
- Não voltar atrás.
- Se, numa situação de emergência, se encontrar isolado, verifique se não há
perigo de deixar o local onde se encontra. Caso não consiga sair (ex: existência de
chamas ou portas sobreaquecidas), lembre-se que deve sempre assinalar a sua
presença.
- O regresso à calma é definido exclusivamente pela Direção que informará pelos
meios que considerar convenientes.
3. Dos alunos
- Antes do acidente: analisar as plantas afixadas na escola.
- Em caso de acidente: abandonar os seus haveres como estão.
- Sair da sala em fila ordeira mas rapidamente no sentido do trajeto de
emergência até ao ponto de encontro (Campo de Jogos e Parque Radical).
- Acatar as instruções que lhe são transmitidas pelo seu professor.
- Descer as escadas pelo lado da parede.
- Não voltar atrás.
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4. Dos Delegados e Subdelegados de Turma
- Organizar a saída dos colegas, em fila e ordeiramente.
- Colaborar com o professor, orientando os colegas.
5. Dos professores
- Antes do acidente: analisar as plantas afixadas na escola.
- Em caso de acidente: abandonar os seus haveres como estão.
- Cumprir os procedimentos de segurança consoante o local onde se encontra, e
dirigir-se em ordem para local seguro (ponto de encontro).
Se está em aula, deve ainda:
- Organizar a evacuação dos alunos de forma ordeira, seguindo os procedimentos
de segurança.
- Colaborar com a Direção, acatando as orientações indicadas.
- Prestar auxílio aos alunos que se desorientem, fiquem atrasados ou se magoem.
- Ser o último a sair da sala, depois de verificar que todos os alunos já saíram,
fechar a porta e afixar o X na parte exterior da porta (o X encontra-se no quadro
da sala de aula).
- Encaminhar os alunos para o ponto de encontro.
- Manter a ordem no ponto de reunião (pontos de encontro - Campo de Jogos e
passeio junto ao Parque Radical). Proceder à conferência dos alunos (estes não
devem abandonar o local sob qualquer pretexto e sem a devida autorização)
6. Dos funcionários
- Antes do acidente: analisar as plantas afixadas na escola.
- Em caso de acidente: abandonar os seus haveres como estão.
- Colaborar com a Direção, acatando as orientações indicadas.
- Cumprir os procedimentos de segurança consoante o local onde se encontra, e
dirigir-se em ordem para local seguro (ponto de encontro).
7. Do funcionário da central telefónica
- Antes do acidente: analisar as plantas afixadas na escola.
- Acionar o ALARME (ALARME: TOQUE DE SIRENE)
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- Dar o ALERTA para os Bombeiros e Forças de Segurança (G.N.R.). Caso existam
feridos, comunicar ao Centro de Saúde.
- Cortar a energia elétrica.
- Não abandonar o posto de trabalho a não ser que esteja em causa a sua
segurança.
8. Dos funcionários responsáveis de cada bloco
- Antes do acidente: analisar as plantas afixadas na escola.
- Assegurar os meios de evacuação e cumprir as tarefas específicas definidas no
plano.
- Ser o último a sair, depois de verificar que todas as pessoas do seu bloco estão a
salvo
9. Do funcionário da portaria
- Antes do acidente: analisar as plantas afixadas na escola.
- Abrir os portões para entrada de veículos de emergência.
- Impedir a entrada de pessoas estranhas, salvo os que por motivo justificado se
identifiquem.
- Regular o trânsito para facilitar a travessia da via em direção ao ponto de
encontro.
10. Da chefe dos assistentes operacionais
- Antes do acidente: analisar as plantas afixadas na escola.
- Verificar se foi efetuado o corte de energia elétrica.
- Caso se justifique, desligar a água. O responsável pelo corte de água não se deve
ausentar antes da chegada dos bombeiros, exceto se estiver em causa a sua
segurança. Neste caso, deve transmitir a informação necessária aos bombeiros em
local seguro.
- Colaborar com a Direção, fazendo cumprir as orientações.
Vila Nova de Poiares, 20 de maio de 2020
O Diretor
________________________
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