
INFORMAÇÃO PARA PAIS E TUTORES 
A nossa escola adotou o Protocolo de Resposta Padrão 
da Fundação (SRP) "I Love U Guys". Os estudantes e os 
funcionários irão treinar, praticar e simular o protocolo. 

LÍNGUA COMUM 
O Protocolo de Resposta Padrão (SRP) baseia-se numa 
abordagem a todos os riscos, por oposição a cenários 
individuais. Tal como o Sistema de Comando de 
Incidentes (ICS), o SRP utiliza uma linguagem simples e 
clara permitindo, ao mesmo tempo, uma grande 
flexibilidade do protocolo.  
A premissa é simples - há cinco ações específicas que 
podem ser realizadas durante um incidente. Quando 
estas são comunicadas, a ação é rotulada com uma 
"Expressão Técnica" e é depois seguida por uma 
"Diretiva". A execução da ação é realizada por 
participantes ativos, incluindo estudantes, funcionários, 
professores e socorristas. O SRP baseia-se nas 
seguintes ações: Segurar, Proteger, Confinar, Evacuar e 
Abrigar. 

AGUARDE (HOLD) 
"Na sua área ou sala de aula" 
Os estudantes são treinados para:  
• Desobstruírem os corredores e 

permanecerem na sua área ou sala até que 
seja anunciado que está tudo bem 

• Agirem de forma normal  
Os adultos e os funcionários são treinados para:  
• Fecharem e trancarem a porta 
• Contarem os estudantes e adultos 
• Agirem de forma normal 

MODO DE SEGURANÇA (SECURE) 
"Vá para dentro. Tranque as portas 
exteriores" 
Os estudantes são treinados para:  
• Regressarem ao interior do edifício 
• Agirem de forma normal 

Os adultos e os funcionários são treinados para:  
• Colocarem toda a gente no interior do edifício 
• Trancarem as portas exteriores 
• Aumentarem a consciência situacional 
• Contarem os estudantes e adultos 
• Agirem de forma normal 

CONFINAMENTO (LOCKDOWN)  
"Fechaduras, Luzes, Longe da 
Vista" 
Os estudantes são treinados para:  
• Ficarem longe da vista 
• Permanecerem em silêncio 
• Não abrirem a porta 

Os adultos e os funcionários são treinados para:  
• Recuperarem estudantes do corredor, se possível 
• Trancarem a porta da sala de aula 
• Apagarem as luzes 
• Ficarem longe da vista 
• Permanecerem em silêncio 
• Não abrirem a porta 
• Se prepararem para fugir ou para se defenderem 

EVACUAR (EVACUATE!) 
"Para um local" 
Os estudantes são treinados para:  
•Deixarem coisas para trás, se necessário 
•Se possível, trazerem o seu telefone 
• Seguirem as instruções 

Os adultos e os funcionários são treinados para:  
• Trazerem rolos e sacos de emergência (a menos que 

sejam instruídos a não levar nada com eles, 
dependendo do motivo da evacuação) 

• Conduzirem os estudantes até ao local de Evacuação 
• Contarem os estudantes e adultos 
• Comunicarem lesões ou problemas usando o método 

do Cartão Vermelho/Cartão Verde 
ABRIGO (SHELTER) 
"Estratégia Estadual Relativa à 
Segurança e a Determinados 
Perigos"  
Os perigos podem incluir: 

• Tornado 
• Materiais perigosos 
• Terramoto 
• Tsunami 
As estratégias de segurança podem incluir: 
• Evacuação para um abrigo 
• Selar a sala 
• Baixar-se, proteger-se e segurar-se 
• Deslocação para terreno elevado 
Os estudantes são treinados para: 
• Estratégias de segurança apropriadas e para 

determinados perigos 
Os adultos e os funcionários recebem formação 
em:  
• Estratégias de segurança apropriadas e para 

determinados perigos 
• Contar os estudantes e adultos 
• Comunicar lesões ou problemas usando o cartão 

vermelho/verde 
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ORIENTAÇÃO DOS PAIS 
No caso de um incidente real, os pais podem ter dúvidas 
sobre o seu papel.  
MODO DE SEGURANÇA 
"Vá para dentro. Tranque as portas exteriores" 

O modo de segurança é anunciado quando 
há algo perigoso no exterior do edifício. Os 
estudantes e os funcionários são trazidos 
para o edifício e as portas exteriores serão 
trancadas. A escola poderá exibir o cartaz 
Edifício Seguro nas portas de entrada ou 
janelas próximas. No interior, todos deverão 

agir de forma normal. 
OS PAIS DEVEM VIR À ESCOLA QUANDO ESTA 
ENTRA NO MODO DE SEGURANÇA? 
Provavelmente não. São feitos 
todos os esforços para que as 
aulas decorram da forma 
habitual durante o Modo de 
Segurança. Além disso, os pais 
poderão ser convidados a 
permanecer no exterior 
durante o Modo de Segurança. 
E SE OS PAIS PRECISAREM 
DE IR BUSCAR O ALUNO? 
Dependendo da situação, 
pode não ser seguro libertar o 
estudante. À medida que a 
situação evolui, o Modo de 
Segurança pode mudar para uma Entrada Monitorizada e/
ou Libertação Controlada. 
SERÃO OS PAIS NOTIFICADOS QUANDO UMA 
ESCOLA ENTRA NO MODO DE SEGURANÇA? 
Quando um evento seguro for breve ou o perigo não for 
violento, como um animal selvagem na área de lazer, pode 
não haver necessidade de notificar os pais enquanto o 
Modo de Segurança estiver em vigor.  
No caso de eventos mais longos ou mais perigosos, a 
escola deverá notificar os pais de que a escola aumentou a 
sua segurança. 

CONFINAMENTO 
"Fechaduras, Luzes, Longe da Vista" 

Um Confinamento é implementado quando 
há algo perigoso no interior do edifício. Os 
estudantes e os funcionários são treinados 
para entrar ou permanecer numa sala que 
possa ser trancada e manter-se em silêncio.  
Um Confinamento só é iniciado quando 

existe uma ameaça ativa no interior ou nas 
proximidades do edifício.  
OS PAIS DEVEM VIR À ESCOLA DURANTE UM 
CONFINAMENTO? 
A inclinação natural para os pais é deslocarem-se à escola 
durante um Confinamento. É compreensível, mas talvez 
problemático. Se houver uma ameaça dentro do edifício, 
serão chamadas as autoridades policiais. É improvável que 
os pais tenham acesso ao edifício ou mesmo ao campus. 
Se os pais já estiverem na escola, serão também instruídos 
a participar no Confinamento. 
OS PAIS DEVEM ENVIAR MENSAGENS DE TEXTO 
AOS ALUNOS? 
A escola reconhece a importância da comunicação entre 
pais e alunos durante um evento de Confinamento. Os pais 
deverão estar cientes, no entanto, que durante o período 
inicial de um Confinamento pode não ser seguro para os 
estudantes enviar mensagens de texto aos pais. À medida 
que a situação se resolve, poderá ser solicitado aos 
estudantes que atualizem regularmente os seus pais. 
Em alguns casos, os estudantes poderão ser evacuados e 
transportados para fora do local para uma reunificação de 
pais e alunos.  
E OS SIMULACROS SEM AVISO PRÉVIO? 
A escola poderá conduzir 
simulacros não programados; no 
entanto, é altamente 
desencorajada a efetuar um sem 
anunciar que se trata de um 
simulacro. Estes são 
denominados simulacros sem 
aviso prévio e podem causar 
preocupação e stress indevidos. 
Os pais deverão ter em conta 
que a escola informará sempre 
os alunos de que se trata de um 
simulacro durante o anúncio 
inicial. 
É importante diferenciar um simulacro de um exercício. Um 
simulacro é utilizado para criar a "Memória Muscular" 
associada a uma ação praticada. Não há simulação de um 
evento; trata-se simplesmente de executar a ação. Um 
exercício simula um evento real para testar a capacidade 
dos funcionários e do equipamento.  
OS PAIS PODEM OBSERVAR OU PARTICIPAR NOS 
SIMULACROS? 
A escola dá as boas-vindas aos pais que desejem observar 
ou participar nos simulacros.  
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SCHOOL IS SECURED 
NO ONE IN OR OUT

ESCUELA BAJO PROTECCIÓN 
NADIE PUEDE ENTRAR

DRILL IN PROGRESS 
NO ONE IN OR OUT

SIMULACRO EN CURSO 
NO SE PERMITE LA ENTRADA 

O SALIDA DE NADIE
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