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Plano de Gestão de Risco em Atividades de Alto Risco 

 

Este plano de gestão de risco em atividades de alto risco, compreende as normas e 

procedimentos que devem ser assimilados e executados por toda a comunidade 

educativa, destinados a evitar ou minimizar os efeitos de acidentes que possam vir a 

ocorrer nos estabelecimentos de educação e ensino ou em atividades desenvolvidas 

no exterior, saídas e/ou visitas de estudo, que envolvam crianças e jovens.  

A sua existência carece de divulgação e preparação por toda a comunidade educativa 

para implementação e aplicação. Quando confrontados com situações de 

emergência, todos os elementos da referida comunidade devem saber exatamente o 

que fazer e perceber a utilidade fundamental dos seus gestos na redução e 

eliminação dos riscos declarados, reforçando assim a segurança no estabelecimento 

de ensino. 

Para cumprimento da obrigação legal consignada na Portaria n.º 1444/ 2002, de 7 de 

novembro, dos Ministérios da Administração Interna, da Educação, da Ciência e do 

Ensino Superior e das Obras Públicas, Transportes e Habitação e seguindo as 

orientações do Ofício Circular n.º 58/ 2003 - 10 - 29 da direção Regional de Educação 

de Lisboa, elaboram-se os planos de prevenção e emergência, que se encontram em 

anexo, e cuja estrutura a seguir se apresenta.  

5.2.5.1 Planos de prevenção e emergência 

Plano de Prevenção 

a) Identificação do estabelecimento de ensino caracterização geral da área 

envolvente aspetos físicos;  

b) Aspetos humanos;  

c) Identificação de riscos;  

d) Levantamento de meios e recursos de segurança regras de exploração e 

comportamentos programas de manutenção e conservação caderno de registo 

de segurança. 

 

Plano de emergência 

a) Organização e segurança;  

b) Estrutura interna de segurança;  

c) Plano de evacuação;  
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d) Normas e procedimentos de evacuação coordenação de evacuação e 

informação equipas de intervenção;  

e) Plano de atuação;  

f) Instruções de segurança. 

 

Normas de segurança nos espaços escolares 
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Normas de segurança em visitas de estudo 

Sempre que ocorram visitas de estudo e/ou saídas que impliquem o transporte de 

crianças devem os responsáveis pela atividade garantir que são cumpridas as 

orientações emanadas na Lei n.º 13/ 2006, de 7 de abril – transporte coletivo de 

crianças, que se encontra em anexo. 

Organização das visitas de estudo:  
As visitas de estudo e/ou saídas devem ser preparadas com os alunos e respetivos 

representantes legais através do preenchimento dos seguintes formulários: 

Termo de responsabilidade; 

Documento A – comunicação à Direção; 

Documento B – comunicação e autorização do encarregado de educação; 

Documento C – informação aos professores; 

Documento D – organização para uma visita de estudo; 

Documento E – Informação aos assistentes operacionais; 

Documento F – relatório da visita de estudo; 

Documento G – requisição de almoços (a ser entregue na direção quando as 

visitas de estudo tenham a duração de um dia inteiro). 


