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Vamos conhecer a sinalética 

da escola



Extintor

Serve para apagar as chamas antes que 

aconteça um grande incêndio. 



Mangueira para incêndios

Esta mangueira serve apenas para apagar 

fogos em caso de emergência.

Não deve ser  utilizada para outras 

funções. 



Central de deteção de 

incêndios 

Neste local aparecem todos os alarmes e 

avisos de incêndios e indica o local onde 

estão a acontecer. 



Planta de emergência

Esta planta da escola serve para nos 

indicar para onde devemos seguir em caso 

de emergência (incêndio, sismo ou outro).



Quadro elétrico

Controla toda a eletricidade da escola.

Nunca deves mexer neste quadro pois é 

muito perigoso.



Botão de alarme de incêndio 

Este botão serve para dar o alarme em 

caso de incêndio. Também avisa os 

bombeiros.



Alarme sonoro

Este alarme vai tocar e avisar quando 

acontecer alguma situação de 

emergência.



Sinal de orientação

Indica o caminho que devemos seguir em 

caso de emergência. 

Neste caso, indica que devemos descer 

as escadas calmamente.



Sinal de orientação

Indica a direção que devemos seguir em 

caso de emergência.

Neste caso, devemos seguir para a 

direita.



Sinal de orientação 

Este sinal indica que podemos seguir 

duas direções, para a esquerda ou 

para a direita.



Luzes de emergência 

As luzes de emergência ligam-se 

durante algum tempo quando falha a 

eletricidade para não ficarmos às 

escuras. 



Sinal de orientação 

Este sinal indica o local para onde 

devemos seguir. 

Neste caso, indica a porta por onde 

devemos sair.



Detetor de fumo e calor

Este aparelho faz disparar o alarme 

quando há muito fumo ou calor nas 

salas.



E se o alarme de incêndio tocar 

na escola?

O que deves fazer?



Fica calmo e não grites.

Levanta-te calmamente e 

prepara-te para 

abandonares a sala.

Não te preocupes com o 

material escolar, deixa a 

mesa como está.
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Forma rapidamente uma fila 

indiana. À frente deve estar o 

chefe da fila.

Coloca-te na fila pela ordem 

em que chegaste, sem 

confusões ou brincadeiras.

No final da fila deve estar o 

cerra-fila (último aluno) e o 

professor.
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À ordem do professor, sai da 

sala, começa a caminhar 

calmamente em fila, seguindo 

o chefe da fila.

Nunca te separes da fila, não 

corras e não voltes para trás 

porque te esqueceste de 

algo, pode ser muito 

perigoso.
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Caminha sempre que 

possível junto das paredes, 

assim não te perdes caso 

haja fumo ou esteja escuro.

Nunca tentes correr, 

ultrapassar os outros ou 

abandonar a fila.
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Dirige-te para o Ponto de 

Encontro, junto à biblioteca.

Mantem-te na fila em silêncio 

e ouve as ordens dos adultos 

ou dos bombeiros.
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Viver em segurança é fixe

obrigado


