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PLANO DE EVACUAÇÃO 

Instruções Gerais. 

• O toque prolongado de alarme sinaliza a necessidade de evacuação 

urgente. 

• Essa necessidade é confirmada por aviso de assistente operacional ou 

outro responsável de segurança. 

• Em cada sala de aula ou grupo de alunos haverá o chefe de fila 

(delegado de turma ou outro a designar) e o cerra-fila (professor ou 

funcionário). 

• O chefe de fila é o primeiro a sair da sala. 

• O cerra-fila (professor) é o último a sair e deve fazer a contagem dos 

elementos, garantindo que não fica ninguém para trás. 

• Em caso de evacuação urgente fica todo o material escolar e ninguém 

volta para trás. 

• A saída é feita em fila indiana, em passo apressado, mas sem corridas. 

• Todos os grupos devem seguir as orientações das plantas de 

evacuação e as instruções dos professores e funcionários. 

• Dirigir-se sem paragens para o Ponto de Encontro. 

• Chegados ao Ponto de Encontro devem aí permanecer, aguardando 

instruções  

. 

Conservatório de Música do Porto, 26 de janeiro de 2017 

O Diretor 

_____________________ 

(António Moreira Jorge) 
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Ponto de encontro em caso de 

evacuação urgente 
 

 

 

 

Praça Pedro Nunes  
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Ponto de encontro em caso de 

evacuação urgente 
 

 
Alameda central do recreio, 

por cima dos campos de jogos 

 


