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Ação de formação: “Primeiros Socorros” 

Destinatários: Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de Educação Especial 

Modalidade: Curso de formação 

Total de horas: 15 horas 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-106185/19 

Formador: José João Pires Granado 

Local de realização: Escola Básica e Secundária de Fornos de Algodres (caso as condições sanitárias não permitam a realização da 
ação em regime presencial, a formação passará a realizar-se em regime à distância) 

Calendarização: Início em 07/10/2020; Final em 04/11/2020 (ver cronograma completo abaixo) 

Inscrição: Até 30/09/2020, através do preenchimento do formulário disponível em https://forms.gle/tRrxHMPtkV1Qoev69 e entrega, 
obrigatória, em suporte de papel, até à data de realização da 1ª sessão (inclusive), da ficha de inscrição (com os dados profissionais 
devidamente confirmados) disponível em aqui para download. 

OBJETIVOS: 
- Atuar perante os vários tipos de acidentes; 
- Ter o comportamento adequado perante um acidente; 
- Alertar os serviços de socorro públicos de forma adequada; 
- Realizar um exame sistemático ao sinistrado; 
- Identificar as diferentes situações de dificuldade respiratória; 
- Agir perante as diferentes dificuldades respiratórias; 
- Realizar a reanimação cardiorrespiratória adulta e pediátrica; 
- Atuar no surgimento de feridas; 
- Atuar em situações de fratura; 
- Atuar em situações de queda; 
- Atuar nos diferentes tipos de queimaduras. 

REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS: 
A avaliação, sendo contínua, traduzir-se-á numa classificação final expressa na escala de 1 a 10, em conformidade com o 
referencial constante da carta circular CCPFC-3/2007, de 26 de setembro, da forma que a seguir se indica: 

1 a 4,9 valores – Insuficiente; 
5 a 6,4 valores – Regular; 
6,5 a 7,9 valores – Bom; 
8 a 8,9 valores – Muito Bom; 
9 a 10 valores - Excelente. 

A avaliação tem duas componentes, cada uma delas com um peso relativo de 50% na classificação final: 
- Uma componente prática contínua: participação, realização das tarefas nas sessões e pontualidade; 
- Uma componente teórica: prova de conhecimentos (teste escrito). 
 
Nota: Os formandos estão obrigados à frequência de, pelo menos, 2/3 do número total de horas presenciais previstas para a ação 
de formação. 
 
OBSERVAÇÕES: 
Esta ação decorre das propostas formativas constantes dos planos de formação dos agrupamentos de escolas associados do 
CFAE GUARDA-1. 

PRIORIDADES DE SELEÇÃO: 
1.ª docentes do agrupamento de escolas proponente da ação (AE de Fornos de Algodres); 
2.ª docentes de outros agrupamentos de escolas associados do CFAE GUARDA-1; 
3.º docentes de outros agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. 

Dentro de cada uma das prioridades, os candidatos serão ordenados de acordo com os seguintes critérios: 
1.º ser docente do quadro; 
2.º maior proximidade de progressão na carreira (mudança de escalão); 
3.º ter mais tempo total de serviço docente efetivamente prestado (tempo de serviço para efeitos de concurso); 
4.º data de receção pelo CFAE da ficha de inscrição. 

NOTAS: 
1 - Nº mínimo de formandos para realização da ação: 10 
2 - N.º máximo de formandos a selecionar: 20; 
3 - Só serão consideradas válidas as inscrições no âmbito das prioridades de seleção definidas (consultar PRIORIDADES DE 
SELEÇÃO). 
4 - Deve verificar a sua seleção, no prazo indicado, na página do CFAE. Os inscritos não selecionados não serão contactados. 
5 - Em caso de número insuficiente de inscrições, o CFAE reserva-se o direito de cancelar a formação. 
6 - A calendarização pode vir a sofrer alterações; 
7 - A inscrição na ação pressupõe a aceitação de que, para efeitos dos procedimentos relacionados com a formação, será 
prioritariamente notificado(a) através de correio eletrónico. 

DATA DE AFIXAÇÃO DA LISTAGEM SELECIONADOS: a partir de 01 de outubro de 2020, em http://www.cfae-guarda1.pt  
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Cronograma 
 

Mês Dia do mês Dia da semana Sessão Horário 
N.º de 
horas 

outubro 

07 quarta-feira 1ª 18:00-21:00 3 

14 quarta-feira 2ª 14:30-17:30 3 

21 quarta-feira 3ª 14:30-17:30 3 

28 quarta-feira 4ª 14:30-17:30 3 

novembro 4 quarta-feira 5ª 14:30-17:30 3 

TOTAL 15 
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