
 

 

2017暑期活動 — 停課規定 
 

停課規定 

上課期間如天氣情況轉壞，將會隨時終止活動，以策安全。 

 

當地球物理暨氣象局發出惡劣天氣警報 

下列情況，學員遲到或缺席，將不視作缺勤，學員不必遞交請假信。 

 

雷暴警告信號 

 室內活動照常上課，唯家長可自行決定子女是否上課。 

 當信號在生效，戶外陸上活動暫停，戶外水上活動將暫停水上教學；信號除下，且在安全的情況下，活動可恢復進行， 

唯家長可自行決定子女是否上課。 

 

暴雨警告信號 

 室內活動照常上課，唯家長可自行決定子女是否上課。 

 戶外陸上活動停課，學員不需前往上課地點。 

 當信號在生效，戶外水上活動將暫停水上教學；信號除下，且在安全的情況下，活動可恢復進行，唯家長可自行決定

子女是否上課。 

 

熱帶氣旋信號 

1號或 3號風球 

• 室內活動：當 1 號或 3 號風球在懸掛時，照常上課；唯家長可自行決定子女是否上課。 

• 戶外陸上活動：當 1號在懸掛時，照常上課，唯家長可自行決定子女是否上課。  

      當 3號風球在懸掛時，停課，學員不需前往上課地點。 

• 戶外水上活動：當 1號或 3號風球在上午 6:30仍然懸掛，上午活動停課。 

      當 1號或 3號風球在上午 11:30 仍然懸掛，下午活動停課。 

 

8號風球或以上 

• 當在上午 6:30 或以後懸掛，所有活動全日停課。 

• 8 號風球懸掛前 2小時，所有活動中止，學員不需前往上課地點。 

 

特別酷熱天氣 

• 氣象局在下午 5:30預計翌日出現最高氣溫達攝氏 38度或以上，翌日戶外活動停止。 

• 室內活動家長可自行決定子女翌日是否前往上課。 

• 氣象局在下午 5:30預計翌日將出現最高氣溫達攝氏 40度或以上，所有活動翌日全部停止。 

  

訓練營停課規定 

• 所有訓練營的營前會議，協辦單位發放有關惡劣天氣的停課規則。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Regulamento da suspensão das aulas 

Passa garantir a segurança dos alunos todas as actividades serão suspensas por motivos de mau tempo. 

 

Aviso de tempestade tropical ou de condições climatéricas adversas emitido pela 

 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos 

Nas situações abaixo indicadas não será marcada falta aos alunos que não compareçam às aulas e caso se 

atrasem estão dispensados de apresentar justificação 

 

Sinal de trovoada 

•Nas actividades em recinto coberto, cabe ao encarregado de educação decidir se o aluno deve ou não 

comparecer às aulas. 

•Enquanto o sinal de trovoada estiver emitido, as actividades ao ar livre (terrestres e náuticas) serão 

suspensas; as actividades serão retomadas quando o sinal deixar de estar emitido e desde que estejam 

garantidas as condições de segurança. Cabe ao encarregado de educação decidir se o aluno deve ou não 

comparecer às aulas. 

 

Sinal de chuva intensa 

•Quando for emitido sinal de chuva intensa, para as actividades em recinto coberto, cabe ao encarregado de 

educação decidir se o aluno deve ou não comparecer às aulas. 

•Enquanto estiver emitido o sinal, as actividades terrestres ao ar livre serão suspensas; os alunos estão 

dispensados de comparecer às 

•aEunlqausa. nto o sinal de chuva intensa estiver emitido, as actividades náuticas ao ar livre serão suspensas; 

as actividades ao ar livre serão retomadas quando o sinal deixar de estar emitido e desde que estejam 

garantidas as condições de segurança. Cabe ao encarregado de educação decidir se o aluno deve ou não 

comparecer às aulas. 

 

Sinais de tempestade tropical  

Sinal n.o 1 ou n.o 3 

•Actividades em recinto coberto: tendo sido emitido sinal n.o 1 ou n.o 3, mantêm-se as aulas, mas cabe ao 

encarregado de educação 

decidir se o aluno deve ou não comparecer às aulas. 

•Actividades terrestres ao ar livre: tendo sido emitido sinal n.o 1, mantêm-se as aulas, mas cabe ao 

encarregado de educação decidir se o aluno deve ou não comparecer às aulas; tendo sido emitido sinal n.o 3, 

as aulas serão suspensas, pelo que não é necessário  aos alunos comparecer no local. 

•Actividades náuticas ao ar livre: Tendo sido emitido às 06:30 horas o sinal n.o 1 ou n.o 3, as actividades da 

parte da manhã serão suspensas. Continuando a estar emitido o sinal n.o 1 ou n.o 3 às 11:30 horas, as 

actividades da parte da tarde serão suspensas. 

 

Sinal n.o 8 ou superior 

•Todas as actividades em recinto coberto e ao ar livre serão suspensas se o sinal n.o 8 ou superior tiver sido 

emitido às 06:30 horas ou se o sinal for emitido depois das 06:30 horas, não sendo necessário comparecer no 

local. 

•Duas horas antes de o sinal n.o 8 ou superior ser emitido, todas as actividades em recinto coberto e ao ar livre 

serão suspensas, não sendo necessário comparecer no local. 



 

 

Sinal de calor intenso 

•Actividades ao ar livre (terrestres e náuticas): sempre a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos 

preveja às 17:30 horas que, no dia seguinte, se irá verificar uma temperatura máxima de 38oC ou 39oC, as 

actividades ao ar livre serão suspensas. 

•Actividades em recinto coberto: cabe ao encarregado de educação decidir se o aluno deve ou não comparecer 

às aulas no dia seguinte. 

•Sempre que a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos preveja às 17:30 horas que, no dia 

seguinte, se irá verificar uma temperatura máxima de 40oC ou superior, todas as actividades ao ar livre e em 

recinto coberto serão suspensas. 

 

Regulamento de suspensão das actividades de campismo 

•Os co-organizadores devem distribuir e informar o regulamento de suspensão das actividades de campismo 

em todas as reuniões de campismo. 

 


