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Ficha da Acção

Designação Saber agir - os primeiros socorros na escola

Região de Educação Área de Formação A B C D
Classificação Formação Contínua Modalidade Curso de Formação

Cód. Área D11 Descrição Educação para a Saúde

Cód. Dest. 15 Descrição Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário

Dest. 50% Descrição

Reg. de acreditação (ant.) CCPFC/ACC-84856/15

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 9544736 Nome Susana Maria Neves Pereira de Moura Reg. Acr. CCPFC/RFO-30121/11

Componentes do programa Todas Nº de horas 12

B.I. 10395188 Nome LIA SUSANA GONÇALVES DA SILVA Reg. Acr. CCPFC/RFO-34072/13

Componentes do programa Nº de horas 12

B.I. 11227462 Nome Natália Machado Reg. Acr. CCPFC/RFO-30119/11

Componentes do programa Todas Nº de horas 12

Formadores sem certificado de registo

Duração
Nº Total de horas 12    Nº de Créditos 0.5

Anexo A

A preencher nas modalidade de Curso, Módulo, DSES e Seminário
Razões justificativas da acção e a sua inserção no plano de actividades da entidade proponente
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 por um vasto número de docentes, para que possam agir em caso de acidente. Para isso,
deve existir uma séria preparação teórico-prática destes docentes que vão efetuar a 1ª abordagem da ocorrência,
privilegiando a vertente do socorro pré-hospitalar.
Nesse sentido, o principal objetivo deste curso de formação é orientar os docentes, 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.
Será enfatizada a importância dos diferentes níveis de prevenção em que todos, professores, pais ou amigos, como
parte na sociedade, devemos e podemos atuar.

Objectivos a atingir
Identificar situações em que o docente pode atuar e prestar os primeiros socorros;
Saber como atuar nas diferentes situações:
- Hemorragia;
- Engasgamento;
- Convulsões;
- Feridas e Queimaduras;
- Envenenamentos, entre outros…;
-Saber atuar em situação de Paragem Cardio-Respiratoria.

CCPFC - Gestão de Processos http://www.e-processos2.ccpfc.uminho.pt/p2_acc_desp/imprimir.php?...

1 of 2 11-06-2018, 11:55



Processo

Data de recepção 13-05-2016 Nº processo 90887 Registo de acreditação CCPFC/ACC-84856/15

Data do despacho 16-05-2016 Nº oficio 3468 Data de validade 16-11-2018

Estado do Processo C/ Aditamento - pedido deferido

Conteúdos da acção
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 (1h)
4. Hemorragias (1h)
5. Fraturas, entorses, luxações e contusões (1h)
6. Intoxicações e envenenamentos (1h)
7. Emergências clínicas (1h)
- Febre; desmaio; convulsões e epilepsia; choque; hipo/hiperglicemias.
8. Suporte básico de vida (5h)
- Avaliação inicial do estado da vitima; cadeia de sobrevivência; compressões torácicas; ventilação 'boca a boca';
- Suporte básico de vida adulto;
- Suporte básico de vida com dois reanimadores.
- Suporte básico de vida pediátrico;
- Posição lateral de segurança

Metodologias de realização da acção
As atividades a realizar no curso decorrem em sessões presenciais, de caráter teórico-prático, num total de 12 horas
distribuídas em sessões temáticas com a duração variável (entre 2 e 3h). O método expositivo será utilizado na
apresentação dos conteúdos previstos, com vista ao conhecimento e/ou atualização científica.
Na parte teórica das sessões haverá recurso ao apoio multimédia e a outros suportes documentais recomendados e,
na parte prática, serão realizadas simulações de ocorrências. Caberá ao formador o papel de promotor e facilitador da
reflexão sobre a melhor atuação em casos de perigo.

Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho
4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10
valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:
- Assiduidade/Pontualidade e Participação nas atividades/tarefas das sessões – 40%
- Relatório de implementação/projeto/programação (…) – 60%

Nota - As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação.

Forma de avaliação da acção
Bibliografia fundamental
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