“ACÇÃO DE FORMAÇÃO EM NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Taguspark – Parque Ciência e Tecnologia, Núcleo Central nº 361, 2740-122 Oeiras - Modalidade de formação: Reciclagem, Actualização e Aperfeiçoamento (Área de Formação: 862 (SHT)

E SOCORRISMO À CRIANÇA”

3 ª ED I ÇÃ O!

DESTINATÁRIOS: Técnicos de SHT; Directores de Recursos Humanos; Directores de Departamento de
Qualidade, Ambiente e HST; Técnicos com responsabilidades nas áreas de Emergência; Técnicos
Administrativos, Gerências, Público em Geral e outros.
OBJECTIVOS E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR: No final da sessão os formandos deverão ter adquirido
conhecimentos que lhes permitam preparar e organizar os meios materiais e humanos de forma a dar
resposta a uma situação de emergência;.








Definições introdutórias: Definição de Primeiros Socorros;
Importância do Socorro;
Como actuar perante vitima inconsciente
Noções de Suporte Básico de Vida
Como actuar perante engasgamento
Socorrismo na Criança
Gestão de conteúdo de caixas de primeiros socorros

PLANO CURRICULAR:
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Recepção dos participantes – Inicio da Sessão
Definições introdutórias: Definiçao de Primeiros Socorros
Como actuar perante vitima inconsciente
Noções de Suporte Básico de Vida
Como actuar perante engasgamento
Socorrismo na Criança
Gestão de conteúdo de caixas de primeiros socorros
Questões
Componente Prática (com equipamento apropriado)
Carga horária total: 4 horas ou 8 horas. Com componente prática

METODOLOGIA A ADOPTAR: Serão utilizadas as metodologias pedagógicas adequadas à correcta
transmissão de conhecimentos, de acordo com as características dos formandos e os conteúdos de cada
módulo. Da mesma forma serão utilizados todos os recursos pedagógicos necessários à aplicação do
método expositivo, activo, demonstrativo e interrogativo.
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO: No final da sessão será executado pelos formandos um questionário
de avaliação dos conhecimentos adquiridos.
CERTIFICADO DE FRQUÊNCIA: Todos os formandos que obtiverem aprovação no curso (assistência
superior a 80% e aprovação no questionário de avaliação) receberão um Certificado de Frequência.
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