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REGRAS DE SEGURANÇA NA ESCOLA 
 

❖ No início de cada aula deve ser escrito no quadro, pelo professor ou delegado de turma, o número 
de ocupantes da sala. 

❖ O sinal para evacuação são 5 toques interrompidos por pausas ou será dado o alerta por um 
funcionário em cada sala. 

❖ A coordenação da evacuação das turmas é feita pelo professor e delegado de turma (chefe de fila). 
Este aluno vai à frente da turma que segue em fila indiana, o subdelegado é o cerra fila e por último 
segue o professor que deve verificar se não fica ninguém e deixar a porta aberta. No caso de ter 
alunos que necessitem de um acompanhamento especial (NEE) deve fazê-lo com ajuda do 
subdelegado. 

❖  Durante a evacuação, não se preocupe com o material escolar, USE SEMPRE MÁSCARA e siga 
rigorosamente as normas. 

❖ Não pare nunca nas portas de saída. Estas devem estar livres. Se tiver que utilizar as escadas desça 
seguindo as setas marcadas no chão. Não volte atrás. 

❖ No ponto de encontro o professor verifica a presença de todos os alunos e mantém a ordem. 
Ninguém deve abandonar o local sob qualquer pretexto e sem a devida autorização. 

❖ O regresso às atividades segue os mesmos procedimentos da saída. Os alunos devem dirigir-se à sala 
em fila indiana, em passo apressado para retomar as atividades caso seja um exercício ou simulação. 

❖  Em caso de emergência se estiver isolado, no intervalo ou fora da sala de aula, verifique se não há 
perigo de deixar o local onde se encontra. Dirija-se para o ponto de reunião previamente estipulado. 
Caso não consiga sair (existência de chamas ou portas sobreaquecidas), lembre-se que deve assinalar 
sempre a sua presença. 

◼ Pontos de reunião: 
◼ EB1/JI da Portela: – Campo traseiras e campo frente 

◼ EB1/JI Quinta da Alegria – Campo 

◼ EB1 Dr. Catela Gomes – Campo  
◼ EB2,3 Gaspar Correia – Campo 1 e 2 

◼ ESP – Descampado junto ao pavilhão E 
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