
AÇÃO Pessoal Não docente

0 N.º da Ação: 0

Início Fim

DGAE/371/2019

Modalidade

Curso de formação

   N.º de horas:

20 horas

N.º de Registo:

Formação na Área Disciplinar:

Não aplicável

Entidade Promotora:

Centro Educatis

Primeiros Socorros PND Formador(a):

Sérgio Teles

60/2021 Destinatários:
N.º da Operação: 0 Pessoal não docente: Assistentes Operacionais, 

Assistentes técnicos e Encarregados 

Operacionais

N.º do Curso:

Hora

EXCLUSIVA

20 de dezembro de 2021

21 de dezembro de 2021

22 de dezembro de 2021

09:30 13:00

14:00 17:30

Critérios de Seleção:

Limite máximo: 20 formandos                                            

Pessoal não docente do Agrupamento de Escolas de 

Marinhais                                                                       

Local: 

AE Marinhais

09:30 13:00

Dia

14:00 17:30

09:30

14:00

12:30

17:00

   

Centro de Formação de Escolas dos Concelhos 

de Benavente, Coruche e Salvaterra de Magos 

Inscrições Online:  www.centroeducatis.net  

http://www.centroeducatis.net/


Em função do plano de atividades: As escolas preocupam-se cada vez mais em possuir profissionais que sejam capazes de exercer os seus deveres 

específicos, nomeadamente os que dizem respeito à segurança, ao bem-estar dos alunos, à sua participação na organização dos estabelecimentos de 

ensino e que asseguram a realização e o desenvolvimento regular das atividades neles prosseguidas. Neste contexto insere-se o presente curso 

destinado ao Pessoal Não Docente, de modo a que o mesmo esteja apto a cooperar com todos os intervenientes no processo educativo, na deteção 

e correção de situações que exijam intervenção urgente.

Em função dos destinatários: A ação permitirá habilitar o Pessoal Não Docente com os conhecimentos básicos (teóricos e práticos) que lhes 

permitam prestar os primeiros socorros, identificar as situações de emergência e aplicar os conhecimentos adquiridos de forma a esclarecer, manter 

e/ou melhorar o estado das vítimas. Para isso o socorrista tem de saber ministrar eficazmente os primeiros socorros, interiorizando os 

conhecimentos técnicos que envolvem uma formação teórico-prática e contínua. 

A atuação de um socorrista baseia-se mos princípios de prevenir, alertar e socorrer.

Enquadramento

Formação acreditada pela Direção-Geral da Administração Escolar em modalidade de curso de formação.

Objetivos

1. Habilitar os formandos com os conhecimentos teóricos e práticos que lhes permitam prestar a primeira assistência a sinistrados; 

2. Adquirir autoconfiança, sentido de responsabilidade, capacidade de deliberação de decisão, de controlo das situações; 

3. Conhecer a importância do 112 e compreender o seu funcionamento; 

4. Saber identificar uma vítima; 

5. Avaliar parâmetros vitais; 

6. Conhecer a origem, localização e métodos de controlo das hemorragias e choques; 

7. Identificar as várias emergências médicas;

8. Identificar corretamente uma obstrução; 

9. Sensibilizar para a sobrevivência; 

10. Sensibilizar para a segurança no trabalho.

Conteúdos
1. SIEM - Sistema Integrado de Emergência Médica: sub-sistemas (1 hora T)

2. Exame primário (2 horas - 1T+1P)

3. Avaliação de uma vítima (3 horas - 1T+2P)

4. Controle de hemorragias/choque (3 horas - 1T+2P)

5. Emergências médicas (5 horas T)

5.1 Dor Torácica

5.1.1 Reconhecer e caracterizar o tipo de dor 

5.1.2 Cuidados de emergência 

5.2 AVC – Acidente Vascular Cerebral

5.2.1 Sinais e sintomas de alerta 

5.2.2 Cuidados de emergência 

5.3 Desmaio 

5.3.1 Principais causas 

5.3.2 Cuidados de emergência 

5.4 Diabetes Mellitus 

5.4.1 Sinais e sintomas de hipoglicemia e hiperglicemia

5.4.2 Cuidados de emergência 

5.5 Convulsão 

5.5.1 Identificar uma crise convulsiva 

5.5.2 Causas principais 

5.5.3 Cuidados de emergência

6. Obstrução das vias aéreas (1 hora - 30mT+30mP)

7. SBV - Suporte Básico de Vida (4 horas - 1T+3P)

8. Segurança no trabalho (1 hora T)                                                                                                                                                                                                                                              

T=Teórica; P=Prática

Avaliação dos Formandos

Ponderação participação: 40

Ponderação testes/ trabalhos escritos: 50

Ponderação assiduidade: 10

Avaliação da Ação

A avaliação final do curso de formação será efetuada recorrendo a:

• Questionário a preencher pelos formandos para avaliar a ação;

• Relatório final da entidade formadora;

• Relatório final do formador.

Certificado da Ação


