
 
Em caso de incêndio, pode ter menos de um minuto para fugir! 

(Instruções para Elaborar um Plano de Evacuação de Incêndio em Casa na Página de Trás) 

 

Em Caso de Incêndio 
 

• Grite “FOGO, FOGO, FOGO (FIRE, FIRE, FIRE)” alto e muitas vezes 
para alertar  

     todas as pessoas na casa (mesmo se os alarmes de fumo soarem). 
• Saia da casa imediatamente usando as saídas do seu plano de evacuação. 
     (Se a sua saída principal estiver bloqueada, tente a saída alternativa). 
• Se houver fumo, baixe-se e passe por baixo do fumo para um local com 

segurança.   
• Vá para o ponto de encontro no exterior e assegure-se de que sabe de toda 

a gente.   
• Telefone para o 911 da casa de um vizinho ou de um telefone móvel. 
NÃO VOLTE A ENTRAR NUM EDIFÍCIO A ARDER, SEJA QUAL FOR A RAZÃO 
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Ponto de Encontro no Exterior: 



 
AFIXE ESTE PLANO NUM LOCAL VISÍVEL 

(por exemplo, uma porta de frigorífico). 
 

INSTRUÇÕES PARA ELABORAR 
PLANO DE EVACUAÇÃO DE INCÊNDIO EM 

CASA 
(Coloque uma marca em cada caixa, à medida que as completa) 

 
 Primeiro, verifique todos os seus alarmes de 
fumo.    
          (Deve haver um em cada andar, incluindo a cave, 
           e no lado de fora de todas as áreas de dormir).  
 Teste-os para ter a certeza que estão a “trabalhar”. 
 Substitua as pilhas que estiverem em falta,                                                                     
  desligadas ou gastas, e volte a testar.  
   Substitua os alarmes de fumo que têm mais 
de 10   anos. 
       (Para mais pormenores sobre os alarmes de fumo, consulte a 
nossa brochura   “Alarmes de Fumo Funcionais (Working Smoke 
Alarms), É a Lei, É a sua Vida (It’s the Law,  It’s your Life)”)  
 Depois, inicie o seu plano de evacuação com a 
sua família. 
 Desenhe uma planta de todos os andares da sua 
casa na   quadrícula, incluindo todas as portas, 
janelas e    escadas (utilize um lápis). 
 Se possível, mostre duas maneiras de sair de cada 
divisão.   A porta deveria ser a saída principal de 
cada   divisão. Uma janela poderá ser uma saída 
alternativa se    a saída principal estiver bloqueada 
por fumo ou fogo.  
 Escolha um ponto de encontro no exterior (árvore,    
  rampa de entrada do carro, relva do vizinho, etc.) 
e escreva-o no   plano para que toda a gente saiba 
onde se encontrar depois de   sair da casa. 
 Alguém precisa de ajuda especial para   fugir? 
Faça planos para quem precisa e como será a ajuda 
  dada.  
 Finalmente, experimente o seu plano logo que 
possível   depois de o ter acabado (e todos os 6 
meses depois). 

Plano Amostra 
(primeiro andar) 

 

 
 

Ponto de Encontro no Exterior:  Fim da rampa 
de entrada do carro. 

Informação Sobre Segurança Geral 
 

• Verifique todas as portas e janelas da sua casa e assegure-se de que elas se abrem facilmente do 
lado interior. Se necessário, faça reparações. Assegure-se de que toda a gente sabe como as abrir 
e que elas não estão equipadas com fechaduras ou dispositivos que requeiram a utilização de 
chaves ou conhecimento especial para as abrir. 

    (Se as janelas estiverem num andar superior, considere a obtenção de escadas de evacuação de incêndio em 
casa, disponíveis comercialmente).  

• Se dormir com as portas do seu quarto fechadas, instale um alarme de fumo dentro de cada quarto. 
• Se viver num prédio de apartamentos, verifique onde se localizam as saídas em cada andar e saiba 

os procedimentos de emergência para o prédio.  
  (Contacte a gestão do prédio para mais informação sobre o “Plano de Segurança Contra Incêndios (Fire Safety 
Plan)”). 
• Vigie e preste atenção ao que tiver a cozinhar e permaneça na cozinha. 
• Não cozinhe, não use velas nem fume enquanto estiver intoxicado.  
• Guarde os fósforos e isqueiros fora do alcance e da vista das crianças. 

 
Pais/Cuidadores - A sua criança recebeu este Plano de Evacuação de Incêndio em 
Casa (Home Fire Escape Plan) como um trabalho sobre segurança contra incêndios, 
dos Serviços de Incêndio e Emergência de Mississauga (Mississauga Fire and 
Emergency Services). Por favor auxilie e encoraje a sua criança a preencher com 
exactidão este Plano de Evacuação de Incêndio em Casa já que ele pode, um dia, 
salvar as vossas vidas. Quando terminado, por favor assine e date em baixo. Se este 
for um trabalho de casa dado pela escola, diga à sua criança para o devolver ao 
professor para revisão.  
Depois de devolvido pelo professor, ele deverá ser afixado num local visível em sua 
casa  
(por exemplo, uma porta de frigorífico). 
 
Pais/Cuidadores - Assinatura e Data x____________________________________ 
 
Professores - O(s) seu(s) aluno(s) recebeu(eram) estePlano de Evacuação de 
Incêndio em Casa como um trabalho de casa sobre segurança contra incêndios, dos 
Serviços de Incêndio e Emergência de Mississauga.  
Quando ele lhe for devolvido, por favor reveja-o e entregue-o a cada uma das crianças  
(Você não tem qualquer obrigação de determinar a exactidão deste plano, somente que a criança o preenche 
conforme atribuído). 



A criança deve, então, ser instruída para o levar para casa para ser afixado num local 
visível  
(por exemplo, uma porta de frigorífico). 
 
Professor - Iniciais x ______ 
 
 

 
 

Divisão de Prevenção de Incêndios (Fire Prevention Division) – Educação Pública (Public 
Education), 300 City Centre Drive, 2nd Floor, L5B 3C1  

Para mais informação, por favor telefone para 905-615-4377 ou visite o nosso sítio na web em www.mississauga.ca/fire 

http://www.mississauga.ca/portal/residents/fire�
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