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ACREDITAÇÃO DA AÇÃO

INFORMAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO

Entidade formadora (nome):   CF Francisco de Holanda

Concelho:   Guimarães

Telefone:   253540134

Email:   diretoracffh@gmail.com

Registo da acreditação da entidade formadora:   CCPFC/ENT-AE-1270/17

Designação da Ação:   Saber agir - os primeiros socorros na escola

Área de formação:   Gestão e administração escolar

Domínio da formação:   Higiene, saúde e segurança

Modalidade:   Jornada

Duração (nº de horas):   6

Objetivos a atingir:   Identificar situações em que o Assistente Operacional pode atuar e prestar os primeiros socorros.Saber como
atuar nas diferentes situações:- Hemorragia;- Engasgamento;- Convulsões;- Feridas e Queimaduras;- Envenenamentos, entre outros.
Conteúdos:   1. O que são os primeiros socorros (1h)- Definição; finalidades; perfil do socorrista; condições de segurança.2. Corpos
estranhos e asfixia (1h)- Como atuar perante a presença de corpos estranhos no ouvido, no nariz e nos olhos; engasgamento (adulto e
pediátrico).3. Feridas traumáticas, queimaduras e hemorragias (1h)4. Fraturas, entorses, luxações e contusões (1h)5. Intoxicações e
envenenamentos (1h)6. Emergências clínicas (1h)
Tipo de formação:   Presencial

Bibliografia fundamental:   Direção Geral de Saúde (2006). Procedimento a observar pelas escolas na administração de medicamentos
a crianças/alunos; https://cprguidelines.eu, acedido em Outubro 2017; http: www.info@erc.edu, acedido em Outubro 2017; Manual de
Suporte Básico de Vida do Adulto, Versão Portuguesa da responsabilidade do Conselho Português de Ressuscitação, Janeiro, 2010; The
European Ressuscitation Council Guidellines for Resuscitation, 2010

Em função do plano de atividades:   Esta ação de formação faz parte do Plano de Formação 2017-2018 do AE Arqueólogo
Mário Cardoso e procura colmatar uma necessidade identificada como prioritária, pelos Assistentes Operacionais e pela Direção
da Escola, aquando do levantamento de necessidades. Encontra-se enquadrada nos documentos estruturantes do Agrupamento,
nomeadamente nos conteúdos/procedimentos relacionados com a segurança dos alunos.
Em função dos destinatários:   Está provado que quanto mais rápido for prestado o 1º socorro às vítimas, menor será a
gravidade das suas lesões.Saber o que fazer e quando fazer, pode ser a diferença entre a vida e a morte de um ser humano.É
indispensável que, na escola, exista uma verdadeira cultura de segurança, com regras básicas de atuação conhecidas e
assimiladas pelos Assistentes Operacionais (AO), para que possam agir em caso de acidente. Para isso, deve existir uma séria
preparação teórico-prática destes profissionais que vão efetuar a 1ª abordagem da ocorrência, privilegiando a vertente do socorro
pré-hospitalar.Nesse sentido, o principal objetivo desta ação de formação é orientar os AO, que procuram capacitar-se para atuar
na primeira abordagem de uma vítima, prestando-lhes os conhecimentos práticos e teóricos em termos de primeiros cuidados -
procedimentos simples com o intuito de manter vidas em situações de risco, até a chegada de atendimento especializado.

ENQUADRAMENTO
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Avaliação quantitativa: Avaliação qualitativa:

REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS

Ponderação participação:   40 Ponderação assiduidade:   30

Ponderação testes/trabalhos escritos:   30

PONDERAÇÃO DA AVALIAÇÃO

Questionário a preencher pelos formandos para avaliar a ação:

Questionário a preencher pelos formadores para avaliar a ação:

Relatório final da entidade formadora:

Relatório final do formador:

AVALIAÇÃO DA AÇÃO

Técnico Superior - Psicólogo: Técnico Superior - Outro:

Chefe dos Serviços Administrativos: Coordenador Técnico:

Assistente Técnico: Assistente Operacional:

Encarregado Operacional:
Outra (Qual?):

DESTINATÁRIOS

Acreditação para outra entidade: Não

ACREDITAÇÃO PARA OUTRA ENTIDADE

Nº de utilizador:   476046

Nome:   Marta Maria Costa Araújo

Formador certificado na área/domínio da ação de formação:   Não

INFORMAÇÃO DO FORMADOR

Licenciatura: Pós-graduação:

Mestrado: Doutoramento:

Outros cursos

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS/PROFISSIONAIS

Curso de formação de formadores:   Não

Experiência como formador:   Sim
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Área:   Primeiros socorros (30h); saúde infantil (130h) e suporte básico de vida (30h).

Nº de horas:   190

Outras funções desempenhadas:   Colaboração na orientação e avaliação de estudantes de enf.; 2007: 03 a 26/01 - Estág.
Cuidados Saúde Primários – 1º ano Enf. - UMinho; 15/01 a 30/03 - Estág. Saúde na comunidade e Enf. Geriátrica – 4º Ano
de Enf. ISAVE; 16/04 a 06/06 - Estág.: Socialização Profissional – 4º Ano Enf. ISAVE; 19/09 a 11/10 - Estág. Saúde
comunitária I – 3º Ano de Enf. ISAVE; 2009: 15/04 a 08/05 - Estág. Cuidados Saúde Primários – 3º ano enf. UMinho;
18/05 a 26/06 - Estág. Graduação - Enf. comunidade 4º ano Enf....
Publicações, comunicações e projetos:   Poster: “O Adolescente e a Saúde” - 02 a 03/05/2011 - 1ª Jornadas do ACES
Guimarães/Vizela realizadas em Vizela; “Curso de Massagem Infantil” - 30.09 e 01.10.2011 - II Encontro das Unidades de
Cuidados na Comunidade de Matosinhos - Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Relativamente à publicação de artigos
científicos destaco a elaboração de um artigo científico publicado na revista ELO 19, publicada em Junho de 2012, com o
tema “A educação sexual na escola: uma abordagem prática.
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