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Os Exercícios de Evacuação 
devem envolver  toda a 
Comunidade Educativa 

 

SÃO OBRIGATÓRIOS E NECESSÁRIOS 



EXERCÍCIO DE EVACUAÇÃO(SIMULACRO) 

OBJECTIVOS 
 

Sensibilizar toda a comunidade educativa. 
 

Reconhecer o sinal sonoro de alarme 
 

Cumprir Instruções 
 

Formar para a Evacuação 



EXERCÍCIO DE EVACUAÇÃO (Simulacro) 

PROCEDIMENTOS 
 

FAZER SOAR O ALARME 

 

ALERTAR 112 

 

EVACUAR  TODOS OS ESPAÇOS ESCOLARES 

 



EXERCÍCIO DE EVACUAÇÃO  (Simulacro) 

 

REUNIR A COMUNIDADE EDUCATIVA NO 
“PONTO DE ENCONTRO” 

 
CONTAR TODOS OS ELEMENTOS 

 
 RETOMAR AS ACTIVIDADES 

 
AVALIAR 

 



EXERCÍCIO DE EVACUAÇÃO (Simulacro) 

 Regras a observar em caso de Evacuação: 

Quando soar o toque de alarme, o Chefe de Fila 
abre a porta da sala e é o 1º a sair. 

 

Depois saem, ordeiramente, os restantes alunos, 
deixando todo o material na sala. 

 

Se houver alunos com deficiência, serão 
ajudados pelo Professor  



EXERCÍCIO DE EVACUAÇÃO (Simulacro) 

 Nos corredores, o Chefe de Fila, segue à frente 
respeitando a sinalética e as indicações dos 
Coordenadores de Piso, conduzindo os seus 
colegas até ao “Ponto de Encontro”. 

 

    O Professor é o último a sair da sala, se as luzes 
estiverem acesas, não as desliga e presta auxílio 
a qualquer aluno que se perca, atrase ou 
desoriente. 



EXERCÍCIO DE EVACUAÇÃO (Simulacro) 

    Após chegar ao “Ponto de Encontro”, a turma 
deve manter-se unida e junto do Professor. 

 

 O Professor confirma a presença de todos os 
seus alunos e estes não podem abandonar esse 
local. 

 

 Junto do seu Professor aguardam instruções do 
Chefe de Segurança ou Serviços de Emergência. 



EXERCÍCIO DE EVACUAÇÃO (Simulacro) 

  

 Todos os membros da Comunidade 
Educativa, que não estejam em salas de 
aula,  devem também de forma 
ordenada, dirigir-se para o “Ponto de 
Encontro”, seguindo a sinalética e as 
instruções dos elementos da Equipa de 
Segurança. 



EXERCÍCIO DE EVACUAÇÃO (Simulacro) 

 Se alguém ficar isolado dentro do edifício deve, 
após avaliar que não corre perigo, abandonar o 
local, seguindo para o “Ponto de Encontro”. 

 

 Se correr perigo, deve assinalar a sua presença 
e localização de modo a poder ser socorrido e 
evacuado. 



EXERCÍCIO DE EVACUAÇÃO (Simulacro) 

 A Direcção da Escola informará a Comunidade 
Escolar, após avaliação ponderada da situação e 
consulta dos Serviços de Emergência, do 
procedimento seguinte: 
 

• Regresso às instalações e actividades Lectivas. 
 

 ou 
 

• Abandono das instalações Escolares. 


