
ESCOLA E.B.1/J.I. DA PENA



Preparação do Exercício

 Cada professor deve nomear:

 um aluno para ser Chefe de Fila

 um aluno substituto



Funções do Chefe de Fila

 Abrir a porta após o toque de alarme

 Colocar-se à cabeça da fila, aguardando 

pelos colegas

 Conduzir os colegas até ao ponto de 

encontro



Ordem de saída da sala

 Sai primeiro a fila mais próxima da 

porta

 Em seguida a fila do meio

 Por último a fila junto à parede



Regras que os alunos devem ter 

em conta

 Todo o material é deixado na sala!

 A saída é rápida, mas sem corrida!

 Nos pisos superiores, os alunos descem 

encostados à parede!



Regras que o professor deve ter 

em conta
 Ordena que o material fique em cima da mesa

 Ordena ao Chefe de Fila que abra a porta

 Ordena que as filas (porta, meio e janela) se 
levantem

 Certifica-se que não falta ninguém

 Deixa a luz acesa

 Acompanha os alunos até ao Ponto de 
Encontro

 Fecha a porta

 Leva consigo a lista de presenças



Afixar na sala de aula

 AO OUVIRES O SINAL DE ALARME, SEGUE AS 
INSTRUÇÕES DO TEU PROFESSOR.

 NÃO TE PREOCUPES COM O TEU MATERIAL: 
DEIXA-O SOBRE AS MESAS/CARTEIRAS.

 NÃO CORRAS.

 DESCE AS ESCADAS ENCOSTADO À PAREDE.

 NÃO PARES NA PORTA DE SAÍDA: ESTA DEVE 
ESTAR LIVRE.

• DIRIGE-TE PARA O LOCAL QUE O TEU
PROFESSOR TE INDICAR PARA SE APURAR
QUE NÃO FALTA NINGUÉM.



TOQUES

TOQUE DE EMERGÊNCIA

 TOQUE INTERMITENTE 

TOQUE DE REGRESSO À 
SALA

 TOQUE CONTÍNUO



Bloco 1- 1º Piso – Sala Profª 

Helena

 Cabeça de fila dá ordem de saída

 Saem sem correr

 Dirigem-se para o ponto de encontro

SAÍDA: PORTA DIRETA PARA  A        

FRENTE DO EDIFÍCIO  

Nos pisos inferiores as portas e janelas 

devem ficar fechadas após a saída!



Bloco 1- 1º Piso – Sala Profª 

Deolinda

 Cabeça de fila dá ordem de saída após 

verificar que a turma da sala ao lado já 

saiu

 Saem sem correr

 Dirigem-se para o ponto de encontro

SAÍDA: PORTA DIRETA PARA  A FRENTE               

DO EDIFÍCIO  

Nos pisos inferiores as portas e janelas 

devem ficar fechadas após a saída!



Bloco 1 - 1º Piso - HALL

 Professor e alunos saem pela porta de 

acesso ao recreio  e dirigem-se para o 

ponto de encontro

 SAÍDA: PORTA DIRETA PARA  O 

RECREIO



Bloco 1- 2º Piso – Sala Profª 

Isolina
 Cabeça de fila dá ordem de saída

 Descem sem correr

 Descem encostados à parede

 Dirigem-se para o recreio

 SAÍDA: PORTA DIRETA PARA  A                             
FRENTE DO EDIFÍCIO  



Bloco 1- 2º Piso – Sala Profª 

Susana

 Cabeça de fila dá ordem de saída

 Descem sem correr

 Descem encostados à parede

 Dirigem-se para o ponto de encontro

 SAÍDA: PORTA DIRETA PARA  A FRENTE DO 
EDIFÍCIO  



Bloco 1- 2º Piso Biblioteca

 Cabeça de fila dá ordem de saída, após 
verificar que as turmas das salas do 
lado já saíram

 Descem sem correr

 Descem encostados à parede

 Dirigem-se para o recreio

 SAÍDA: PORTA DIRETA PARA  A 
FRENTE DO EDIFÍCIO  



Bloco 1- 2º Piso - Sala Apoio 

Educativo

 Cabeça de fila dá ordem de saída após 

verificar que a turma da sala do lado 

já saiu 

 Descem sem correr

 Descem encostados à parede

 Dirigem-se para o ponto de encontro



Bloco 2- 1º Piso – Sala Educadora 

Emília

 Educadora dá ordem de saída , pedindo aos 

meninos para formarem fila 

 Auxiliar verifica que todos saíram e fecha a 

porta

 Saem sem correr

 Dirigem-se para o ponto de encontro

SAÍDA: PORTA DIRETA PARA  O RECREIO

Nos pisos inferiores as portas e janelas 

devem ficar fechadas após a saída!



Bloco 2- 1º Piso – Sala Educadora 

Conceição
 Educadora dá ordem de saída, pedindo aos 

meninos para formarem fila 

 Auxiliar verifica que todos saíram e fecha a 

porta

 Saem sem correr

 Dirigem-se para o ponto de encontro

SAÍDA: PORTA DIRETA PARA  O RECREIO

Nos pisos inferiores as portas e janelas 

devem ficar fechadas após a saída!



Bloco 2- 1º Piso – Sala Educadora 

Glayds

Educadora dá ordem de saída, pedindo aos 
meninos para formarem fila atrás da auxiliar

 Educadora verifica que todos saíram e fecha 
a porta

 Saem sem correr

 Dirigem-se para o ponto de encontro

SAÍDA: PORTA DIRETA PARA  O RECREIO

Nos pisos inferiores as portas e janelas 
devem ficar fechadas após a saída!



Bloco 2- 2º Piso - Sala  Profª 

Daniela

 Cabeça de fila dá ordem de saída

 Descem sem correr

 Descem encostados à parede

 Dirigem-se para o ponto de encontro

SAÍDA: PORTA DIRETA PARA  O RECREIO



Bloco 2- 2º Piso – Sala Profª Ana 

Catarina

 Cabeça de fila dá ordem de saída, após 
verificar que a turma da sala ao lado já 
desceu

 Descem sem correr

 Descem encostados à parede

 Dirigem-se para o ponto de encontro

SAÍDA: PORTA DIRETA PARA  O RECREIO



Bloco 2- 2º Piso – Sala Profª 

Sílvia
 Cabeça de fila dá ordem de saída, após 

verificar que a turma da sala ao lado já 
desceu

 Descem sem correr

 Descem encostados à parede

 Dirigem-se para o ponto de encontro

 SAÍDA: PORTA DIRETA PARA  O RECREIO



Cozinha, Cantina e Portões

Cozinha – Susana Pereira fecha o gás, 

verifica se ficou alguém para trás e 

fecha a porta

Susana Alves – fecha o quadro geral da 

eletricidade/dá alarme e alerta

Manuel Santos  – Abre portões da                                        

escola



C.A.F.

 Profº Hélder Ribeiro – deve saber se há 

cabeças de fila na sala

 Saem diretamente para o ponto de 

encontro



No recreio

 Cada turma deve conhecer o lugar 

onde se vai perfilar para a contagem



Professores das A.E.C.

 Os professores das Atividades de 

Enriquecimento Curricular devem pôr 

em prática os mesmos procedimentos  

que os professores titulares de turma



Ponto de Encontro

Símbolo a afixar no recreio da 

escola


