
ESTUDANTES ADULTOS
Regresse ao interior do edifício 
Aja de forma normal 

Leve toda a gente para dentro 
Tranque as portas exteriores 
Aumente a consciência situacional  
Conte os estudantes e adultos 
Aja de forma normal

PROTEJA-SE! Vá para dentro do edifício.  
    Feche as portas exteriores.

ESTUDANTES ADULTOS
Desobstrua os corredores e permaneça na sala 

ou na área até que seja anunciado que está  
tudo bem 

Aja de forma normal 

Feche e tranque a porta 
Conte os estudantes e adultos 
Aja de forma normal 

SEGURE-SE! Na sua sala ou área.  
    Desobstrua os corredores.

NUMA EMERGENCIA 
AJA

ESTUDANTES ADULTOS
Deixe coisas para trás, se necessário 
Se possível, leve o seu telefone 
Siga as instruções 

Conduza os estudantes até ao local de evacuação 
Conte os estudantes e adultos  
Notifique se existem estudantes ou adultos 

desaparecidos, extra ou feridos

ESTUDANTES ADULTOS
Permaneça longe da vista 
Mantenha o silêncio 
Não abra a porta 

Recupere estudantes do corredor, se possível 
Tranque a porta da sala 
Desligue as luzes  
Permaneça longe da vista 
Mantenha o silêncio 
Não abra a porta 
Prepare-se para fugir ou para se defender

CONFINAMENTO! Trancas, luzes, longe da vista.

EVACUE! (Poderá ser especificado um local)

ABRIGUE-SE! Perigo e estratégia de segurança.
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ESTUDANTES ADULTOS
Use uma estratégia de segurança apropriada  

para o perigo
Lidere uma estratégia de segurança 
Conte os estudantes e adultos 
Notifique se existem estudantes ou adultos 

desaparecidos, extra ou feridos
Perigo Estratégia de segurança 
Tornado	 Proceda à evacuação para um abrigo 
Materiais perigosos	 Sele a sala 
Terramoto	 Baixe-se, proteja-se e segure-se 
Tsunami	 Desloque-se para terreno elevado 
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