
  
 
 
  
 

Locais de reunificação 

 

 

Os alunos supervisionados serão 
transportados para o local de 
reunificação. Vocês serão 
avisados a respeito do local 
através de um telefonema. 

 
 

1. Cape Cod Community 
College (Faculdade 

pública comunitária de 
Cape Cod) 

2240 Iyannough Rd,  
West Barnstable 

 
2. Aeroporto municipal 

de Barnstable 
480 Barnstable Rd. 

Hyannis 

 

 

 
 

Guia aos pais e 
responsáveis legais 

referente a 

 

Reunificação 
de emergência 

 
nas 

 

Escolas 
Públicas de 
Barnstable 

 

 
 

Novembro de 2018 
 
 

 (July 2018) 

PORTUGUESE
E 



 
 

   

Protocolo de 
emergência  

Na maioria dos casos a evacuação de dentro de 
uma escola é uma questão temporária. 
Evacuações ocorrem com mais frequência 
durante uma simulação de incêndio ou mau 
funcionamento de alarmes. Nesses casos, todos 
os alunos e funcionários saem de dentro da 
escola e congregam-se em áreas específicas até 
receberem a autorização do corpo de bombeiros 
para retornar à escola.  

 

Transporte 

 • Por favor traga uma 
identificação com foto  

Por favor não se desfaça 
deste panfleto 

 1.   Sempre atualize as informações de 
contato e emergência de sua criança 
no site da escola 

Lista de afazeres dos pais  

Os estudantes serão transportados para o 
local de reunificação. Vocês receberão 
informações e instruções através de uma 
ligação automatizada. O transporte para 
alunos com circunstâncias especiais será 
fornecido como de costume, porém desta vez 
até o local de reunificação.  

                      

O sucesso do plano depende de sua 
cooperação. Por favor dedique um 
tempinho para você e sua família 
se familiarizarem com este plano 
de emergência. Obrigado por seu 
suporte e envolvimento continuos 
em nossas escolas. 

  

~ Como você pode ajudar? ~  

3.  Por favor converse abertamente com 
a sua criança a respeito dessas 
informações 

4.  Compartilhe este plano com os outros 
contatos de emergência listados no 
cadastro escolar de sua criança.  

 
 

2.  Sintonize nos canais de noticias locais, 
abertos ou de TV a cabo  

 Caso você seja instruído (a) para buscar a 
sua criança:  

3.  NÃO dirija até a escola. Nosso 
sistema de contato de emergência 
fornecerá informações para todos os pais 
e responsáveis a respeito de qual local 
você deverá ir buscar a sua criança (s)  
 
4.  Sintonize nas estações locais de rádio 
  
      

Na eventualidade de uma emergência ou desastre 
ocorrendo em nossa área, a qual exige que todos 
saiam de dentro da escola permanentemente, as 
escolas públicas de Barnstable em conjunto com 
o departamento de polícia e corpo de bombeiros 
de Barnstable desenvolveram um plano para 
reunir os estudantes com suas famílias.  

Se uma emergência ou desastre 
ocorrer enquanto as aulas 
estiverem em andamento, por 
favor ajude-nos nos cuidados de 
todos os estudantes:  

1.  Por favor permaneçam 
calmos  
2.  NÃO liguem para a escola (é 
importante manter as linhas telefônicas 
desocupadas). Nosso sistema de 
contato de emergência irá fornecer 
informações para todos os pais e 
responsáveis  

• Consulte um dos funcionários escolares 
para liberar a criança 

• Um dos funcionários irá reuni-los com a 
sua criança  

• Abandone prontamente o local de 
reunificação dos alunos 

 

                      
 
 
 
 
 
 

• Por favor certifique-se de incluir o nome de 
sua criança na lista de liberação dos alunos  

PORTUGUESE
E 


