Incêndio, o que fazer?
Vai sentir-se assustado e e confuso durante um incêndio,
mas se sober o que fazer, tudo será mais fácil.
Prepare-se, siga estas recomendações e treine-as com o
seu grupo de crianças.

Regras de Segurança
1.º - Não ponha a sua vida em risco, tentando
apagar o fogo;
2.º - Sair do local rapidamente. Não devemos levar
nada, as coisas ficam onde estão;

5.º - Antes de abrir uma porta, verifique com a
palma da mão, se está quente. Se estiver, deve
procurar outra saída porque há fumo e fogo do
outro lado;
6.º - Caso não consiga sair do local, tente ir para
uma janela e chamar a atenção para o resgate
(acene com roupa, toalha, etc);
7.º - Use sempre escadas, nunca o elevador;

Deve sempre descer pelas escadas e dirigir-se
para o ponto de encontro. Se não puder
descer, dirija-se ao quintal onde o resgate
é acessível aos bombeiros.

Piso Superior:
1.ª Opção: deve sempre descer utilizando
as escadas e dirigir-se para a saída principal ou
saída de emergência no refeitório;

8.º - Nunca volte atrás, seja para o que for;
9.º - Em segurança, já fora do local, deve ligar

2.ª Opção: Dirija-se ao quintal onde o resgate
é acessível aos bombeiros.

3.º - Se houver fumo ande de gatas (perto do chão
respira-se melhor). Se puder proteja a boca com um
pano húmido e respire através dele.
4.º - Se a roupa começar a arder, ponha em prática
estas 3 regras:

Piso Intermédio:

Que procedimentos adoptar em caso de
Incêndio…

1.º PARAR

Na Creche do r/c:
2.º DEITAR

Berçário: Dirigir-se
emergência

à

janela

com

saída

de

Sala de 1 ano: Saída para o hall de entrada

3.º ROLAR

Sala de 2 anos: Dirigir-se à janela com saída de
emergência

MUITO IMPORTAMTE:
O Ponto de encontro é no Largo 1.º de
Maio

Classes de Incêndios
Classe

MODO DE UTILIZAÇÃO DOS EXTINTORES
1.º - Retire o extintor do suporte.
2.º - Puxe a manilha de segurança;
3.º - Pressione o manípulo;

Materiais sólidos: madeira, papel, tecido…
Importante:
Deve-se usar os extintores de água ou espuma

Classe

4.º - Segure a mangueira o mais perto possível da
ponta;
5.º - Dirija o jacto para a base do incêndio. Deve
estar a uma distância de cerca de 4 metros do
mesmo.
Importante: Os extintores têm 1 ano de garantia.
Durante este período verificar se têm a manilha de
segurança e se o manómetro de pressão está no
zero.

Materiais: Líquidos inflamáveis como álcool,
gasolina, querosene…
Importante:
Deve-se usar os extintores de espuma

Classe

Materiais: Gases como gás de isqueiro, doméstico,
industrial…
Importante:
Deve-se usar os extintores de pó químico seco

Agir com
cuidado é a
melhor forma de
PREVENIR

COLABORE,
A protecção
começa por si.

