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1-Normas práticas  

 
 - Em cada sala de aula deve haver um aluno, de preferência 
o Delegado de Turma, encarregado de : 
 
 - Abrir a sala de aula ao soar o sinal de aviso; 
 
 - Conduzir os restantes alunos atrás de si, através dos 
corredores até ao local de reunião exterior (campo de futebol de 
onze); 
   
 Ao som de alarme os alunos abandonam os livros e evacuam 
a sala por filas sucessivas, a começar pela que se situa junto à 
porta de saída; 



 - O andamento da fila deve ser rápido mas ordeiro, seguindo as 

setas de saída. Nas escadas devem encostar-se à parede; 

 

 - O professor deve ser o último a sair “cerra fila”,  da sala de aula  

fechando, atrás de si  portas e janelas; 

 

 - No corredor não deverá existir mais que uma fila paralela, pelo 

que os alunos deverão aguardar se já estiverem outros alunos a passar 

no corredor. O percurso deve ser efetuado, caminhando com 

desembaraço, mas nunca correndo, devendo os alunos dirigir-se ao 

local de concentração, sempre em direção ao campo de jogos, 

utilizando sempre o caminho mais curto que estiver disponível.  

 

 -Chegando ao ponto de reunião o professor, juntamente com o 

vigilante deverá proceder à contagem dos alunos;  

 
 

   



 - Uma vez alcançado o campo de jogos, devem colocar-se em 

fila, voltados para o edifício da escola, no local assinalado para a 

turma respetiva.  

 - O local de reunião não deve ser abandonado até ordem em 

contrário; 

 - O regresso à normalidade é decretado pela Diretor da 

Escola. 

 



 - Nas aulas de educação física, os alunos que se 

encontrarem no campo de jogos, devem dirigir-se para o local 

de concentração da sua turma, acompanhados pelo professor.  

 * os alunos que se encontrarem no pavilhão devem 

permanecer aí, a menos que estejam em situação de risco, 

sendo este avaliado pelo professor em aula. 

 * Os alunos que não estão em aula, mas se encontram 

no recinto escolar, devem dirigir-se para o local de 

concentração da sua turma, caso se encontrem fora do recinto 

escolar, devem também dirigir-se para o local de 

concentração.   



2. Procedimentos por parte dos 

Professores 

 - O professor será o último a abandonar a sala, depois de se 

certificar que todos os alunos já a abandonaram.  

 - Fecha e certifica-se que as janelas e as portas ficam bem 

fechadas.  

 - Os professores que não estejam em aula dirigem-se para a zona 

de concentração.  

 - O professor, contará os alunos presentes e caso falte algum, 

levanta o braço e aguarda o contacto do elemento da direcção da 

escola presente no local.  

 



  

 - No ponto de reunião o professor contará os alunos  

presentes e, caso falte algum, levanta o braço e aguarda o  

contacto do elemento da direcção da escola presente no  

local.  

- Nenhum aluno abandonará o local de concentração  

sem que tal ordem lhe tenha sido expressamente  

transmitida pelo professor acompanhante ou, estando sem  

professor, por elemento da direcção da escola.  

* Em caso de exercício, logo após o seu final, alunos e  

professores regressarão às suas salas, pelo mesmo  

percurso, e as aulas recomeçarão normalmente. 

 



2.1. Procedimentos por parte dos 

Vigilantes 

Ao sinal de alarme, executam as missões, que lhes 

estão cometidas: 

- Apoiam situações de emergência com que se 

vejam confrontados; 

- Dirigem-se para o local de concentração; 

- Orientam os percursos determinados para 

evacuação ou abandono da escola; 

- Reforçam a equipa de primeira intervenção à 

ordem do Presidente da Direção  ou do delegado 

de segurança 



3- PERCURSOS DE 

EVACUAÇÃO: 

Ao sinal de 
alarme: 
- 3 toques descontínuos. 

- 1 toque prolongado . 



 Pré-Primária – O mais ordenadamente possível, os 

alunos devem sair em fila, orientados por uma 

auxiliar e seguidos pela educadora, para o parque 

infantil e daí para o ponto-de-reunião. Todo o outro 

pessoal auxiliar presta apoio. Como alternativa os 

alunos poderão virar à direita, subir o primeiro lanço 

de escadas e sair pelo aceso ao recreio  e daí até ao 

ponto-de-reunião . 
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PERCURSOS DE EVACUAÇÃO: 



 

• 1º Ciclo (piso 0) – Os alunos, enquadrados pelas auxiliares e 

professoras respetivas, saem ordenadamente da sala para o 

corredor e, daí, diretamente para o exterior, atravessando o 

átrio, em direção ao pavilhão, até ao ponto de reunião. 

            A Ordem de saída é a seguinte: 3ºA- 3ºB- 4ºA- 2ºB- 2ºA.  
 

  Como alternativa, estes alunos poderão, depois de 

atravessarem o corredor, virar à direita e subir as escadas de 

acesso ao piso um, que a meio, têm uma porta de acesso ao 

exterior, seguindo para o ponto de reunião.   

 A ordem de saída é a seguinte: 2ºA- 2ºB – 4ºA - 3º B- 3ºA . 

  



• 1º Ciclo (piso1) - As turmas do 1ºB, 1ºA e 4ºB presentes no piso 1 do 

Bloco B, do mesmo modo, enquadrada pela auxiliar e pela respetiva professora, 

passam da sala ao átrio, descem as escadas de comunicação com o piso zero e 

a meio saem pela porta de acesso ao exterior, virando à esquerda, em direção 

ao pavilhão gimnodesportivo, depois viram à direita  seguindo para o ponto de 

reunião (campo de futebol). 

  A ordem de saída é a seguinte: 1ºB - 1ºA - 4ºB - 5ºA – 6ºA - 6ºB - 7ºA. 

 Como alternativa, as turmas do 2ºB, 3ºB e 2ºA  poderão atravessar o 

corredor em direção às salas da antiga primária pública e descer as escadas de 

acesso ao piso zero, que a meio, têm uma porta de acesso ao exterior, seguindo 

para o ponto de reunião.   

 A ordem de saída é a seguinte: 7ºA - 6ºB - 6ºA - 5ºA  – 4ºB- 1ºA – 1ºB. 



2º e 3ªCiclo (piso1) - Os alunos das turmas do 2º Ciclo, presentes no piso 1 do 

Bloco B saem das salas, em filas, encabeçadas pelos chefes de turma e 

fechadas pelos professores respetivos. Descem as escadas de comunicação com 

o piso zero, até ao meio, e pela primeira porta de acesso ao exterior saem e 

seguem para o ponto-de-reunião. 

 Ordem de saída é a seguinte: 1ºB - 1ºA - 4ºB - 5ºA – 6ºA - 6ºB - 7ºA. 

 Como alternativa, os alunos do 2º Ciclo poderão atravessar o corredor 

em direção às antigas salas do 1º Ciclo publico e descer as escadas de acesso 

ao piso zero, que, a meio, têm uma porta de acesso ao exterior, seguindo para o 

ponto-de-reunião.  

 A ordem de saída é a seguinte: 7ºA - 6ºB - 6ºA - 5ºA  – 4ºB- 1ºA – 1ºB 



3º Ciclo – Os alunos do 8º ano (turma A, B) saem das salas para o 

corredor, enquadrados pelos chefes-de-turma e professores 

respetivos. Daqui vão seguir pelo corredor, à esquerda, até ao 

exterior (em direção ao pavilhão) e através das escadas vão 

alcançar o ponto de reunião.  

 Ordem de saída é a seguinte: 8ºB – 8ºA - 9ºA - 9ºB .  

 

 Como alternativa: Os alunos saem para o corredor, 

ordenam-se, primeiro a turma do 8ºB depois a do 8ºA . Irão 

percorrer o corredor das suas salas-de-aula e atingir o exterior pela 

portaria da Escola, seguindo para o ponto de reunião (contornando 

a igreja ou em direção ao pavilhão em caso de chuva). 

 

 Ordem de saída é a seguinte: 8ºA-8ºB-9ºB-9ºA. 



  3º Ciclo – Os alunos do 9º ano (turmas A,B,) saem das salas para o 

corredor, enquadrados pelos chefes de turma e professores respetivos. Daqui, 

vão descer as escadas de acesso ao piso zero, onde ambas as turmas 

prosseguem na peugada das turmas do 8º ano, seguindo pelo corredor  até ao 

exterior (em direção ao pavilhão). Já no exterior, sobem as escadas em redor do 

pavilhão até alcançar o ponto de reunião.  

 Ordem de saída é a seguinte: 8ºB – 8ºA - 9ºA - 9ºB .  

 Como alternativa: Os alunos saem para o corredor interno, ordenam-

se. Descem as escadas de acesso ao piso zero, donde seguem os alunos do 9º 

ano e,  utilizando o corredor, atingirão o exterior pela portaria da Escola, 

seguindo para o ponto de reunião (contornando a igreja). 

 Ordem de saída é a seguinte: 8ºA- 8ºB -9ºB - 9ºA. 

 



  Biblioteca – Ao sinal de alarme, os utentes saem para o átrio 

fronteiro e descem as escadas, que conduzem aos pisos inferiores, até à 

primeira porta de acesso ao exterior, prosseguindo para o ponto de reunião  

(alternativa- piso 1 do 1ºciclo). 

  Sala de Informática (antiga) – Ao sinal de alarme, os utentes saem 

para o átrio fronteiro e descem as escadas, que conduzem aos pisos 

inferiores, até à primeira porta de acesso ao exterior e após a saída das 

turmas do 2º Ciclo prosseguem para o ponto-de-reunião (alternativa- piso 1 do  

antigo 1ºciclo). 



 Laboratório de Físico-química e Ciências (novos) 

     Ao sinal de alarme os alunos saem para o átrio e 

devidamente enquadrados descem as escadas  em 

direção à Pré-primária , que a meio, têm uma porta de 

acesso ao exterior  ( parque infantil) seguindo para o 

ponto de reunião (alternativa- piso 1 do 2ºciclo). 

 



  Sala de Musica -estes alunos saem para o 

corredor , descem as escadas,  vão sair no 

acesso ao parque infantil  e  daqui para o ponto 

de ponto de reunião. (alternativa- piso 1 do 

2ºciclo). 

   



  Sala de Informática (nova) - ao sinal de alarme, 

saem para o corredor, sobem as escadas até ao átrio do 

piso zero, do Bloco B, seguindo para o ponto de reunião 

(seguem na peugada das turmas do 1º Ciclo).  

  Em alternativa -vão deslocar-se ao bloco A, 

seguindo  atrás das turmas do 9ºano).  

 



 Clube de pintura -  Os alunos descem as 

escadas e depois das turmas da sala de informática,  

viram à direita, na galeria, em direção ao Bloco B e ao 

atravessarem o  átrio seguem em direção ao ponto  de 

reunião (alternativa descem as escadas e vão deslocar-

se ao bloco A seguindo na peugada das turmas do 

9ºano).  



 Refeitórios- Os alunos presentes no piso 0, dirigem-se à 

galeria central, sob orientação dos vigilantes (em fila indiana), 

acedendo ao exterior e daqui ao ponto de reunião, pela porta à 

portaria de acesso à portaria. Os alunos presentes no piso 1, 

descem as escadas em direção à galeria central e daqui vão em 

direção ao ponto de reunião, pela primeira porta de acesso à 

portaria, em direção ao ponto de reunião. 

   Igreja – Ao sinal de alarme, os utentes saem pela porta 

principal, que dá acesso direto ao exterior, seguindo daqui para 

o ponto de reunião.  



 Bar – Ao sinal de alarme, os utentes saem para o 

corredor, sobem as escadas até ao átrio do piso zero, do Bloco 

B, onde têm porta de acesso ao exterior, seguindo para o ponto-

de-reunião (alternativa -descem as escadas e vão deslocar-se na 

peugada das turmas do 9ºano).  

 Auditório – Ao sinal de alarme, os utentes saem para o 

pátio de recreio interior, onde, ordenadamente (em fila indiana), 

tomam a direção da galeria principal e, pela portaria da pré-

primária, alcançam o exterior dirigindo-se ao ponto de reunião.  

 



Pavilhão Gimnodesportivo:  

   Períodos de aulas – Ao sinal de alarme, os utentes saem 

pela porta traseira, devidamente ordenados, com o chefe de turma 

à frente e o professor à retaguarda, e dirigem-se diretamente para o 

exterior e para o ponto-de-reunião.  

  Acontecimentos Desportivos - Ao sinal de alarme, os 

utentes saem pela porta traseira, devidamente ordenados e 

orientados pelo diretor das atividades, e dirigem-se diretamente 

para o exterior e para o ponto-de-reunião.  

  



 - Nas aulas de educação física, os alunos que se 

encontrarem no campo de jogos, devem dirigir-se para o local de 

concentração da sua turma, acompanhados pelo professor.  

 * os alunos que se encontrarem no pavilhão devem 

permanecer aí, a menos que estejam em situação de risco, 

sendo este avaliado pelo professor em aula. 

 - Os alunos que não estão em aula, mas se encontram 

no recinto escolar, devem dirigir-se para o local de concentração 

da sua turma. 



 Camaratas (Bloco A) - Os alunos internos que, no 

período noturno, ocupam o piso dois, ao sinal de alarme, devem 

abandonar as respetivas camaratas, ordenar-se no corredor e, sob 

orientação do vigilante e de um aluno responsável, percorrer o 

corredor até às escadas de ligação aos pisos inferiores, descer até 

ao piso zero e irão percorrer o corredor das suas salas de aula e 

atingir o exterior pela portaria da Escola, seguindo para o ponto de 

reunião (contornando a igreja). 

 

 



 Secretaria– Todo o pessoal administrativo tem 

acesso direto ao exterior, pela portaria da Escola, 

dirigindo-se, posteriormente, para o ponto-de-

reunião.  

 

    Cozinha – Todo o pessoal afeto à cozinha tem 

acesso direto ao exterior por porta própria , que dá 

acesso ao exterior e, posteriormente, dirige-se ao  

ponto-de-reunião.  
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Já no local de reunião … 



    Procedimentos:  

- O Professor contará os alunos presentes e, caso falte algum, 

levanta o braço e aguarda o contacto do elemento da direção da 

escola presente  no local. 

- Nenhum aluno abandonará o local de concentração sem que tal 

ordem lhe tenha sido expressamente transmitida pelo professor 

acompanhante ou, estando sem professor, por elemento da 

direção da escola. 

 Em caso de exercício, logo após o seu final, alunos e 

professores regressarão às suas salas, pelo mesmo percurso, 

e as aulas recomeçarão normalmente. 



2º e 3ºCiclos 



Pré-primária e 1ºCiclo 



E em caso de chuva???? 
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Ponto de 

reunião é no 

pavilhão. 
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1º Ciclo  
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Divisão Funcional da Escola em Blocos 
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