
Equipas de Intervenção 
 
 

 

 Manhã Funções Tarde Funções 

Bloco de aulas 
1º andar 

 
 
 
 
 

Virgínia 

Contactos com delegado de segurança. 
 

Corte parcial de energia. 

Utilização de extintores. 

 

 
 
 
 
 

Susana 

Contactos com delegado de segurança. 
 

Corte parcial de 

energia. Utilização de 

extintores. Verificação do CI. 
 

Colabora na orientação da descida dos alunos da 

escada do lado direito da entrada do bloco e da escada 

central que dá acesso ao bloco. Verificação de 

audiovisuais 

Colabora na orientação da descida dos 

alunos da escada do lado direito da 

entrada do bloco. 

Utilização de extintores. 

Virgínia Colabora na orientação da descida dos alunos da 

escada do lado direito da entrada do bloco. Utilização 

de extintores. 

Susana Verificação do CI. 
 

Colabora na orientação da descida dos 

alunos da escada do lado direito da 

entrada do bloco e da escada central que 

dá acesso ao bloco. 

Mª José Evacuação da sala de professores 
 

Verificação de sanitários 

Mª José Evacuação da sala de professores 
 

Verificação de sanitários 

Bloco de aulas 

R/Chão 

D. Fernanda Contactos com responsável de segurança. 

Utilização de extintores. 

Tem o papel de observador que controla a saída dos 

alunos do bloco de aulas. 

Cláudia  Contactos com responsável de segurança. 

Utilização de extintores. 

Tem o papel de observador que controla 

a saída dos alunos do bloco de aulas. 

 Corte parcial de energia. 

Verificação de sanitários 

Verificação da sala de estudo 

 Corte parcial de energia. 

Verificação de sanitários 

Verificação da sala de estudo 
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 Manhã Funções Tarde Funções 
 

Bloco Administrativo 
Biblioteca/CE/Polivalente 

Lúcia 
(biblioteca) 

Corte parcial de energia. 
Utilização de extintores. 

Lúcia 
(biblioteca) 

Corte parcial de energia. 
Utilização de extintores. 

Lúcia Evacuação de alunos 
Contactos com responsável de 
segurança. 
Corte geral de energia. 
 

Lúcia Evacuação de alunos 
Contactos com responsável de 
segurança. 
Corte geral de energia. 
 

Fatinha Utilização de extintores e 
bocas de incêndio. 
Auxilia na evacuação de alunos 
do polivalente. 

Fatinha Utilização de extintores e 
bocas de incêndio. 
Auxilia na evacuação de alunos 
do polivalente. 

Cristina Carones Alerta – Contacta Bombeiros e 
GNR. 
Verifica sala de espera e DT e 

SPO 

Cristina Carones Alerta – Contacta Bombeiros e 
GNR. 
Verifica sala de espera e DT e 

SPO 

Cristina Costa Auxilia a evacuação dos alunos 
para o exterior. 

 

Abre a 2ª porta do polivalente. 

Utilização de extintores/ 

bocas de incêndio. 

Cristina Costa Auxilia a evacuação dos alunos 
para o exterior. 

 

Abre a 2ª porta do polivalente. 

Utilização de extintores/ 

bocas de incêndio. 

Fernanda Auxilia na evacuação de alunos 
do polivalente 

Lúcia Auxilia na evacuação de alunos 
do polivalente 

Dores Auxilia na evacuação de alunos 
junto das mesas de ping-pong 

Dores Auxilia na evacuação de alunos 
junto das mesas de ping-pong 

Portaria 

Reis Abertura de portões 
Auxilia na evacuação de alunos 
que se encontram no recreio. 

Sr. José Abertura de portões 
Auxilia na evacuação de alunos 
que se encontram no recreio. 
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 Manhã Funções Tarde Funções 

 Berto Desliga o quadro elétrico. 
 

Verifica os balneários dos raparigas. 
 

Utilização de extintores e bocas de incêndio. 

Sandra Desliga o quadro elétrico. 
 

Verifica os balneários dos rapazes 
 

Utilização de extintores e bocas de incêndio. Ginásio 

Berto Desliga o gasóleo do depósito.  

Verifica os balneários dos rapazes. 

Sandra Desliga o gasóleo do depósito. 

Verifica os balneários das raparigas. 

 
 
 
 

 Manhã Funções Tarde Funções 

Cozinha Rosa Martins 

Desligam o gás do depósito. 

Rosa Martins 

Desligam o gás do depósito. 

Desligam o gás da cozinha. Desligam o gás da cozinha. 

Utilização de extintores e bocas de incêndio. Utilização de extintores e bocas de incêndio. 

Evacuação de alunos Evacuação de alunos 

 


