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Ficha da kção
Designação Forrração Básica de Socorrisrro
Região de Educação
Classificação

Área de Form,~ção A

Forrração Contínua

Duração
N" Total de horas 25

Modalidade

B

C

D"

Curso de Forrração

N" de Créditos 1

Cód. Área D12 Descrição Práticas de Educação para a Saúde (Higiene saúde e Segurança)
Cód. Dest. 15 Descrição Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário
Dest. 50% Descrição
Reg. de acreditação

(ant.)

Formadores
Formadores

com certificado

de registo

B.1.10159973

Nome FERNANDA 00 ROSARIO POfv13ALGONÇALVES

Com ponentes

do programa

Todas

Reg. Acr. CCPFC/RF0-30089/11

N" de horas 25

I
Formadores

sem certificado

de registo

nas modalidade

de Curso, Módulo, DSES e Seminário

Anexo A

A preencher

Razões justificativas da acção e a sua inserção no plano de actividades da entidade proponente
A Organização Mundial de Saúde (2011) sugere corro estratégia 8.Jropeia de Saúde, Helth 2020, ser urgente a
ifTlllementação de procedimentos de boas práticas na prevenção de acidentes, especialmente em agrupamentos
escolares, bem corro a irrplerrentação de intervenção em espaços e recreios seguros e adequados, com atuação
eficaz de primeiros socorros atualizados e aterrpadas, assim corro o alerta para os serviços de saúde, para a
com.midade escolar que nurra 1a fase incidirá nos assistentes operacionais.
Objectivos a atingir
Garantir a segurança do reanirrador;
Garantir a segurança da vítirra;
Identificar possíveis riscos ambientais causadores de danos para a saúde dos alunos;
Exaninar a vítirra, sinais e sintorras indiciários de necessidade de iniciar rranobras de socorrisrro;
Avaliar o estado de consciência;
Atuar em caso de desrraio;
Identificar as fases do Sisterra Integrado de Emergência fv1édica(SIEM);
Reconhecer precocemente situações de paragem cardiorrespiratória,
ntervlr em sítuação de epilepsia;
Dar o alerta para o 112;
k'ltervir em situações de fraturas;
Prestar cuidados em feridas abertas, nininizando o risco de infeção entre os intervenientes;
Identificar os cuidados a ter em vítirras intoxicadas.
Conteúdos da acção
Aano de ação do socorrista/SIEM - 2h T;
Exame Geral à v ítirra - 2h T + 2h P;
Alterações cardiorrespiratórias - 2h T + 3h P;
Desrraio - 1h T;

Herrorragias - 1h T;
Atuação do socorrista em situações de Hiperglicema e hipoglicema 1h T;
8wenenamentos ou htoxicações - 1h T;
Alterações do estado de consciência - 1h T;
Traurratisrros - 1h T + 1h P;
Queirraduras - 1h T;
81gasgamento - Manobra de Heirrlich - 1T + 1 P;
Epilepsia - 1h T + 2h P;
Avaliação - 1h
Metodologias de realização da acção
Ao longo da forrração serão usados diferentes métodos pedagógicos nomeadamente o expositivo, interrogativo e
preferencialmente o método ativo de forrra a envolver e rrotivar os forrrandos no seu processo forrrativo,
partilhando experiências e vivências do dia-a-dia de cada um Corro técnicas pedagógicas serão utilizadas
preferencialmente as seguintes: Brainstormng, Sirrulação de Situações, !=Ose Contras, e Discussão em Grupo
prorrovendo a reflexão, análise e adequação de meios para garantir a ajuda adequada a cada situação específica,
rrantendo a calrra.
Regime de avaliação dos formandos
A avaliação dos forrrandos terá em conta os seguintes parâmetros:
• Participação, realização das tarefas nas sessões e assiduidade - 60%;
• Reflexão critica - 40%
A classificação final, conforme previsto na Carta Circular CCPFC-3/2007 de setembro, será quantitativa e expressa
na escala de 1 a 10, conforme abaixo se discrimna:
• Excelente - de 9 a 10 valores;
• MJito Bom - de 8 a 8,9 valores;
• Bom- de 6,5 a 7,9 valores;
• Regular - de 5 a 6,4 valores;
• hsuficiente - de 1 a 4,9 valores"
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