
COLÉGIO DO AVE                                                           PLANO DE EMERGÊNCIA 2020-2021 

 

 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO DE EVACUAÇÃO 

Data prevista : entre 01 e 31 de 

outubro e entre 01 e 31 de maio  

Hora prevista: aula de 

DT/Momento de 

cidadania  

TEMPO DE EVACUAÇÃO:  

 

O simulacro de evacuação geral não foi realizado. Devido ao plano de contingência 

do Colégio e às normas instituídas optou-se por dois simulacros por turma, desde a 

creche ao secundário. O primeiro realizou-se no mês de outubro e o segundo 

momento no mês de maio.  

ASPETOS A AVALIAR 

 

SIM NÃO 

MODALIDADE DO EXERCÍCIO 

Sem aviso prévio    

APLICAÇÃO DAS INSTRUÇÕES GERAIS 

Todos os ocupantes ouviram e reagiram ao sinal de alarme    

Todos os ocupantes foram evacuados    

Foi respeitado o caminho de evacuação das diferentes salas e pisos   

Todos os ocupantes respeitaram as instruções/regras do plano de evacuação   

Todos os ocupantes se dirigiram para o ponto de reunião    

A contagem de todos os participantes foi bem sucedida   

COMPORTAMENTO DOS ENVOLVIDOS  

Evacuação imediata ao sinal de alarme   

Evacuação ordeira   

APLICAÇÃO DAS INSTRUÇÕES NOS LOCAIS DE RISCO ELEVADO (COZINHA, 

LABORATÓRIO) 

As instruções de segurança foram aplicadas e a evacuação bem sucedida   

DISPOSITIVOS/EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS LIGADOS À SEGURANÇA 

Funcionaram de corretamente de acordo com a sua especificidade   

 

Observações  

Todas as salas têm folhas com as instruções dos caminhos de evacuação bem como as 

recomendações para a evacuação em lugar visível.  

Todos os grupos praticaram o simulacro turma/sala duas vezes durante o mês de maio.  

 

 

Recomendações 

Na impossibilidade, pelo segundo ano consecutivo, da realização do simulacro geral de evacuação, 

atendendo ao plano de contingência em vigor no âmbito da pandemia COVID-19, recomenda-se que 

no ano letivo 21/22, cada grupo/turma realize, no mínimo, um simulacro de evacuação por período, 

começando de preferência no mês de outubro. Estes simulacros por grupo/turma têm como objetivo 

a preparação para o exercício de simulacro de evacuação geral, agendado para abril/maio de 2022.   

Será recomendado também ao DT/professores/professores titulares/educadoras que, nos momentos 

de saída coletiva da sala para as diferentes dinâmicas ou visitas,  aproveitem para consolidar os 

procedimentos e rotinas  de evacuação.  

 


