
Perguntas Frequentes sobre Segurança e Proteção Escolar 
 
 
O que é abrigo no local (shelter-in-place)? 
Um abrigo no local é uma resposta de emergência quando há perigo na comunidade escolar ou próximo à 
propriedade escolar. Ele fornece maior conscientização por parte da equipe sobre o que está ocorrendo na área 
ou ao redor da escola. Se o perigo ou ameaça à escola se tornar iminente, o abrigo no local prepara a escola para 
se mover rapidamente para um lockdown. Um abrigo no local também pode ser utilizado para manter os alunos 
em suas salas de aula para lidar com uma emergência médica ou situação de segurança, ou em resposta a um 
incidente biológico, químico e radiológico. 

 
Que ações tomamos durante um abrigo no local? 

• Funcionários trancam e monitoram todas as portas externas. 
• A instrução em sala de aula continua. 
• A equipe checa a presença e leva em conta quaisquer discrepâncias. 
• Passes de corredor ou movimento nos corredores é limitado. 
• Os alunos não farão a transição para as aulas, mas permanecerão em sua sala de aula atual até que o 

abrigo no local seja suspenso. 
• A administração fará anúncios para fornecer informações de segurança conforme necessário. 

 
Que ações os funcionários realizam durante um abrigo no local? 

• Funcionários trancam e monitoram todas as portas externas. 
• A instrução em sala de aula continua. 
• A equipe checa a presença e leva em conta quaisquer discrepâncias. 
• Passes de corredor ou movimento nos corredores é limitado. 
• Os alunos não farão a transição para as aulas, mas permanecerão em sua sala de aula atual até que o 

abrigo no local seja suspenso. 
• A administração fará anúncios para fornecer informações de segurança conforme necessário. 

 
Que ações os alunos realizam durante um abrigo no local? 

• Os alunos continuarão com a instrução em sala de aula. 
• Os alunos não farão a transição para as aulas, mas permanecerão em sua sala de aula atual até que o 

abrigo no local seja suspenso. 
 
O que é lockdown? 
Lockdown é uma resposta de emergência a um perigo iminente com risco de vida dentro ou ao redor da escola, 
onde todos os alunos e funcionários estão confinados em locais seguros.  

 
Que ações os funcionários realizam durante um lockdown? 

• Fazem uma varredura ou escaneiam a área imediata fora da sala de aula, se for seguro e praticável, 
para quaisquer alunos e funcionários, e trazê-los imediatamente para a sala de aula. 

• O funcionário que estiver dentro do prédio mas fora de uma sala de aula ou escritório deve ir para o 
local seguro mais próximo. 

• O funcionário que estiver fora do prédio deve ir para um local seguro pré-determinado (identificado 
no plano de emergência da escola) longe do prédio. 

• Instruem os alunos a se moverem para o canto mais seguro da sala, longe de portas e janelas. 
• Trancam e protegem as portas. 
• Cobrem as janelas das portas e fecham as persianas. 
• Desligam as luzes. 
• Silenciam todos os dispositivos eletrônicos. 
• Utilizam o Chromebook/laptop para fins de presença e comunicação, se for seguro e praticável. 
• Ignoram alarmes e campainhas. 
• Esperam por mais instruções. 
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Que ações os alunos realizam durante um lockdown? 
• Vão para o canto mais seguro da sala, conforme identificado pelo professor, longe de portas e janelas. 
• Quando dentro do prédio, mas fora de uma sala de aula ou escritório no momento em que um 

lockdown é anunciado, os alunos e funcionários devem se mudar para o local seguro mais próximo. 
• Os alunos que estiverem fora do prédio devem seguir as orientações dos funcionários e se locomover 

para um local seguro pré-determinado. 
• Silenciam todos os dispositivos eletrônicos. 
• Seguem as instruções do professor ou membro da equipe. 
• Permanecem em silêncio e esperam por mais instruções. 

 
Como pai/responsável, o que posso fazer para apoiar a segurança do aluno durante um lockdown? 

• Mantenha as informações de contato de emergência atualizadas no Synergy para que possamos mantê-
lo informado. 

• Tenha conversas contínuas com seu filho sobre segurança escolar e preparação para emergências. 
• Incentive seu filho a levar as simulações a sério e faça perguntas aos funcionários que os ajudarão a 

estar bem preparados. 
• Entenda que a polícia e/ou equipes de emergência chegarão ao local e assumirão o comando das 

situações de emergência. 
• Fique calmo e reconfortante durante qualquer comunicação com seu filho durante uma situação de 

emergência. 
• Incentive seu filho a seguir as instruções dos funcionários da escola para evitar confusão ou riscos de 

segurança adicionais. 
• Caso os funcionários da escola solicitem aos pais que busquem seus filhos, por favor, tenha uma 

identificação com você para que seu filho possa ser liberado sob sua custódia. 
 
Como e quando receberei comunicações durante um lockdown? 

• Você receberá informações o mais rápido possível após o início de um lockdown. 
• Nosso objetivo é nos comunicarmos em 20 minutos, com atualizações com a maior frequência 

possível. 
• Essas informações iniciais serão compartilhadas utilizando o sistema ConnectEd por telefone, 

mensagem de texto e e-mail. 
 
Como receberei comunicações após um lockdown? 

• Você receberá uma comunicação de acompanhamento fornecendo informações detalhadas sobre a 
emergência e os recursos disponíveis para os alunos/pais. 

• Reconhecemos a importância da comunicação bidirecional. Por favor, saiba que se você ou seu filho 
tiver sérias preocupações em resposta a uma emergência ou crise, entre em contato diretamente com a 
escola do seu filho para obter informações e orientação. 

 
Que tipos de apoio estarão disponíveis para meu filho após situações de emergência que possam afetar seu 
bem-estar? 

• Especialistas em saúde mental, especificamente em reconhecimento e abordagem de traumas, farão 
parceria com a administração da escola para fornecer os serviços apropriados. 

• Os alunos terão acesso total ao seu conselheiro para apoiar seu bem-estar socioemocional. 
• Continuaremos a fornecer comunicação à comunidade à medida que verificamos as informações. 
• Os professores demonstrarão flexibilidade com tarefas acadêmicas, como testes/quizzes. 
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