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Escola Secundária de 

PAREDES 

Plano de Segurança da Escola Secundária de Paredes 
Normas de Evacuação 
 
 

Professores  
 

 

Ao ouvir o sinal de alarme para evacuação das instalações escolares – toque de sirene contínuo –, os 
professores que se encontrem em aula devem seguir, em consonância com as normas de 
evacuação para os alunos, as seguintes instruções especiais de segurança: 

 
 
• Avisar a turma de que se vai iniciar a evacuação. 
 

• Lembrar aos alunos de que devem manter a calma e seguir com zelo as normas do Plano de Segurança. 
 

• Após indicação do coordenador de setor, autorizar o chefe de fila – na ausência deste, o substituto – a 
dirigir-se para a porta. 
 

• Dar indicações aos alunos para abandonarem a sala em fila indiana, atrás do chefe de fila. 
 

• Certificar-se de que as janelas ficam fechadas. 
 

• Assegurar que os alunos que tenham algum tipo de diminuição visual, dificuldade de locomoção ou outra, 
são efetivamente acompanhados pelos membros destacados para o efeito. 

 

• Atestar que nenhum aluno fica na sala e depois fechar a porta. 
 

• Asseverar-se do número exato de alunos. 
 

• Seguir em último na fila indiana até ao Ponto de Encontro, utilizando os percursos definidos. 
 

• Contar os alunos no campo de jogos e confirmar se estão todos presentes. Caso falte algum, avisar os 
chefes das equipas de evacuação ou o delegado de segurança. Sempre que possível, os professores devem 
transportar consigo o livro de ponto da turma, de modo a facilitar a contagem e a verificação dos alunos 
presentes. 

 

• Aguardar com serenidade junto dos alunos até ser dada ordem para o regresso à normalidade. 
 
 
ATENÇÃO 
 

Se estiver isolado ou fora do tempo de aula, siga a sinalização e dirija-se para o Ponto de Encontro, onde 
encontrará um membro da equipa interna de segurança que lhe dará instruções sobre como proceder. O 
regresso à normalidade é definido exclusivamente pelo diretor da escola, que informará a comunidade 
escolar pelos meios que considere convenientes. 
 
Aguarde instruções e essencialmente respeite-as. Nunca esqueça que está em situação de emergência e esta 
poderá ser agravada se não colaborar. 
 
 
O Ponto de Encontro é o campo de jogos exterior e está identificado com o seguinte sinal: 
 

 
FALSO ALARME 
 

É à direção da escola que compete decidir sobre a evacuação total ou parcial das instalações. Em caso de 
Falso Alarme, a direção da escola, em coordenação com os restantes membros da equipa interna de 
segurança, dará conhecimento desse facto aos ocupantes das instalações escolares. 


