
 

RELATÓRIO ANUAL DA BRIGADA ESCOLAR 

DO CENTRO ESTADUAL FLORESTAL DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL PRESIDENTE COSTA E SILVA 

 

 

Em 29 de julho de 2013, reuniram-se nas dependências da escola os 

membros da equipe da Brigada Escolar com o objetivo de definir as datas para 

o simulado do plano de abandono das edificações da referida instituição. Onde 

as datas definidas foram: primeira simulação em 18 de setembro de 2013 e 

segunda simulação em 06 de novembro de 2013. 

No dia 11 de setembro de 2013, foi realizada uma reunião dos membros 

da equipe da Brigada Escolar com os professores, funcionários e alunos 

representantes de turma, com a finalidade de orientá-los sobre como proceder 

no momento do simulado de plano de abandono e a importância deste ato. 

As datas estipuladas na primeira reunião não foram seguidas em 

decorrência de chuva e impossibilidade de membros do Corpo de Bombeiros 

de Irati comparecerem no momento da simulação. Onde então foram 

remarcadas para os dias 23 de outubro de 2013 a primeira simulação e 31 do 

mesmo mês a segunda simulação com a presença do Corpo de Bombeiros e 

membros do NRE. 

Então, no dia 23 de outubro de 2013, às 15:00 horas, nas dependências 

do Centro Estadual Florestal de Educação Profissional Presidente Costa e 

Silva, foi realizada com a presença de membros da Brigada Escolar, 

professores, funcionários e alunos o primeiro simulado do plano de abandono, 

onde todos realizaram seus papéis com excelência e exatidão. 



 

 

 

E para finalizar o ano de 2013, no dia 31 de outubro, às 14:00 horas, nas 

dependências da referida escola, foi realizado o segundo simulado do plano de 

abandono, que contou com a presença de membros da Brigada Escolar, 

professores, alunos, funcionários, Corpo de Bombeiros de Irati e 

representantes do NRE.  



Neste simulado a dedicação e exatidão nos procedimentos de todos os 

envolvidos foram destaque, todos entenderam a importância deste 

procedimento após as palavras do Cabo Valdeci, do Corpo de Bombeiros, 

também o tempo de realização da evacuação foi ótimo na opinião dos 

representantes do NRE. 

 

 



PLANO DE ABANDONO 

 

LEMBRETE AOS PROFESSORES: 

 

 Fazer a chamada logo que entrar na sala de aula; 

 

ROTEIRO: 

 

 Ao ouvir o sinal de emergência (três toques do sinal) 

 Abre a porta; 

 Faz contato visual com o responsável do corredor; 

 Os alunos se organizam em fila indiana com os braços 

cruzados em forma de (X) onde o líder deverá ser o primeiro 

da fila; 

 Após a autorização do responsável do corredor, libera os 

alunos, começando sempre com a turma mais próxima da 

porta de emergência ou saída;  

 O professor deve ser o ultimo a sair da sala, porém antes, 

deve conferir se todos os alunos saíram,  devendo levar 

consigo o livro de chamada e fazer um traço em diagonal na 

porta com um giz  deixando-a fechada, após o professor deve 

se direcionar para o fim da fila; 

 O ponto de encontro é a quadra de esportes; 
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