Instruções Plano Segurança - Professores

Em caso de evacuação:

O Sinaleiro (Subdelegado da Turma) abre a porta e indica o percurso;
O Chefe de Fila (Delegado da Turma) segue à frente da turma, cumprindo o itinerário definido;
O Cerra Fila (Professor) é o último a sair de forma a certificar-se de que não fica ninguém e verificar que as
portas e janelas ficam fechadas.
Ao ser determinada a evacuação das instalações, não deve haver preocupação com o material escolar.
Devem ser seguidas rigorosamente as normas de evacuação.
Os alunos devem sair em fila indiana, dando entre si as mãos, sem corridas, seguindo as setas de saída,
conforme o previamente definido. Não se deve parar nas portas de saída, pois estas devem estar sempre
livres. Se tiver que utilizar as escadas interiores, deve-se encostar à parede (lado exterior) e não voltar para
trás.
Compete ao Cerra Fila (Professor) manter a ordem no local de concentração e proceder à conferência dos
alunos, pelo que estes não devem abandonar o local sob qualquer pretexto e sem a devida autorização.
O regresso à normalidade é definido exclusivamente pela Direção da Escola que informará a população
escolar pelos meios considerados convenientes.
Se numa situação de emergência alguém se encontrar isolado, deve verificar se não há perigo de deixar o
local onde se encontra, seguir as setas de indicação de saída e dirigir-se para a zona de concentração
previamente estipulada. Caso não consiga sair, (existência de chamas ou portas sobreaquecidas), deve
sempre assinalar a sua presença.

Início da Evacuação – Saída das Salas
Logo que seja dado o sinal de alarme, a evacuação processa-se da seguinte forma:
O Professor diz ao Sinaleiro para abrir a porta da sala e sair, encostado à parede;
Os restantes alunos devem seguir o Chefe de Fila, de mãos dadas (se houver fumo) em fila indiana, nunca
saindo da fila nem passando à frente dos colegas;
O Cerra Fila deve providenciar para que todos saiam da sala pela ordem estabelecida;
Os alunos não devem levar consigo qualquer material, deixando tudo na sala;

O Cerra Fila (Professor) deve ser o último a sair da sala, deslocando-se no fim da fila. Não deve levar nada
consigo, à exceção do Livro de Ponto. Deve colocar-se junto da porta (sem obstruir a saída) e contar os
alunos que saem. Não deve ficar ninguém dentro da sala. A porta deve ficar fechada;
Caso haja feridos dentro da sala de aula que estejam de todo impossibilitados de se deslocarem com a
turma, o Cerra Fila (Professor) deve sair com os alunos, avisando de imediato o Assistente Operacional.
que estiver mais próximo para que este possa imediatamente informar os serviços de socorro;
Caso alguém não possa sair da sala onde se encontra, deve deslocar-se para as janelas exteriores, abrilas e sinalizar a sua presença abanando uma peça de roupa. Em qualquer caso, nunca se deve perder a
calma.

Alunos Portadores de Deficiência
Nas turmas em que haja alunos deficientes, o Professor deve pedir ajuda, o mais rapidamente possível, ao
Assistente Operacional mais próximo, seguindo de seguida o movimento normal da saída das instalações,
nunca utilizando os elevadores.

Campo de Jogos - Ponto de Reunião.
Neste Local de Concentração, os alunos devem permanecer em fila indiana e sentados no solo, para facilitar
o controlo, à distância de “2 comprimentos de braço” de outras filas. Sempre com o Sinaleiro (Subdelegado)
e o Chefe de Fila (Delegado) à frente e o Cerra Fila (Professor) atrás. O professor deve proceder, logo que
possível, à contagem dos alunos através do livro de ponto. Se algum aluno faltar, deve dar-se conhecimento
imediato ao Serviço de Coordenação.

