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Regras 

a fixar: 

PROPOSTA 
PARA ACTIVIDADES 

DE GRUPO 

Forma um grupo com outros colegas e 

contacta os Bombeiros da tua terra.  

Eles podem ensinar-vos algumas regras 

de segurança em matéria de incêndios. 

PREVENIR 
O INCÊNDIO NA ESCOLA 

Que fazer? 

Antes 

Durante 

Depois 

de um incêndio na Escola? 

O 
“ZÉ BOMBEIRO “ 

EXPLICA 
Associação Nacional de Bombeiros Profissionais 

1.O fogo é útil e, em principio não é perigoso.  

2.Incontrolado, o fogo transforma-se em 

INCÊNDIO, provocando danos graves. 

3.Não se deve entrar em pânico. 

4.Um incêndio na escola, causa problemas 

graves, sendo os alunos os principais 

prejudicados. 

5.As regras de segurança devem ser 

respeitadas. 

6.O material de incêndio não deve ser 

danificado, nem experimentado por pessoas 

não habilitadas. 

7.Todas as pessoas devem estar informadas 

acerca das condições de desenvolvimento 

dos incêndios, para uma melhor actuação e 

protecção. 

8.A segurança contra incêndios deve ser 

objecto de apreciação na escola. 

9.Num incêndio nem só o calor é perigoso. 

Os gases e fumos são, muitas vezes, bem 

piores. 

10.Os bombeiros existem para nos ajudar e 

também para nos esclarecer. 



“TRIÂNGULO DO FOGO” 

INCÊNDIO NA ESCOLA!! 
QUE FAZER? 

O “ABC” do Fogo é muito 
importante. 

O Fogo é, como sabes, uma 
forma de combustão. 

 

Para haver fogo é apenas 
necessário que se reúnam três 
“amigos”: o COMBUSTÍVEL 
(que arde), o COMBURENTE 
(que alimenta a combustão) e o 

CALOR 

Procura esclarecer-te acerca desse 
“inimigo”. Uma pessoa com conhecimentos 
está, à partida, mais protegida. 
Fala com os teus colegas acerca do assunto. 
Troca opiniões e conhecimentos. 
Observa a tua escola. Tenta reconhecer os 

locais onde o incêndio pode ocorrer com 
mais facilidade. 
Não danifiques o material de combate a 
incêndio da tua escola. Em caso de 
emergência, muita coisa dependerá dele. 
Respeita as proibições e os avisos que se 
referem à segurança. Eles estão lá para te 
ajudar. 
Em caso de dúvida, contacta os bombeiros. 
Eles existem , também, para te esclarecer. 

1.Nunca deves entrar em pânico 

2.Chama os bombeiros pelo “112” ou pelo 

telefone __________________ 

3.Abandona a zona, ajudando os colegas 

mais assustados. 

4.Facilita o trabalho dos bombeiros. 

5.Não te aproximes do local do fogo. 

Mesmo sem muito calor podem existir 

gases tóxicos no ar e isso pode  ser mais 

perigoso do que o incêndio. 

E DEPOIS? 

CUIDADO! 

A este “grupinho” é comum  
chamar-se: 

Fala com o teu professor acerca deste 
assunto.  

Ele explicar-te-á tudo isto muito bem. 
 

Devemos saber que o fogo  controlado é 
um bem, mas incontrolado pode ser uma 

calamidade. 

O FOGO por sí só não é perigoso. Os 
problemas começam quando se perde o 
controlo do fogo e surge o INCÊNDIO 

QUE FAZER 
ANTES DE UM INCÊNDIO? 

Colabora nos trabalhos de limpeza. 
Forma equipas com outros colegas e tenta 
analisar as causas do incêndio e as 
condições que levaram à sua propagação. 
Verifica se existem outros locais onde a 
situação se possa repetir. 
Informa os professores ou o Conselho 
Directivo de qualquer anomalia que 
encontres. 

Muito 

cuidado! 

Todo o 

cuidado 

é pouco! 

Quando a  
escola não 
funciona és 
tu que estás 
a perder. 
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