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Modalidade / Horas 
Curso, 21 horas 
 
Público-alvo 
Auxiliares de Acção Educativa 
 
Formador(es) 
Silvia Lizi, Maria José Rocha e José Domingues 
 
Razões justificativas da acção 
Esta acção visa dotar os Auxiliares de Acção Educativa 
de competências na higiene prevenção, segurança e 
socorrismo da Escola, em todas as dimensões de 
actividade do seu nicho profissional. Trata-se de uma 
necessidade recorrente identificada em todas as nossas 
Escolas Associadas. 
Pela especificidade do nicho profissional dos Auxiliares 
de Acção Educativa, pelo contacto que terão com os 
alunos, pelo contacto que poderão ter com projectos em 
desenvolvimento na escola, têm importante papel a 
desempenhar na higiene, prevenção, segurança e 
socorrismo na escola. O que fazer quando um aluno 
sofreu uma queda? Como tratar um funcionário que se 
queima no laboratório? Que tratamento dar a uma 
situação súbita de doença do aluno/professor durante 
uma aula?  
Nesta acção os formandos tomarão contacto com 
respostas a dar nestas situações reflectindo sobre 
normas de prevenção de acidentes e 
aprendendo/aplicando primeiros socorros adequados a 
essas situações. 
 
Objectivos 
Compreender para a importância  da higiene pessoal e 
das instalações. 
Compreender para a responsabilização  na prevenção 
de estilos de vida saudáveis. 
Actuar de acordo com o Plano de Emergência  da 
Escola. 
Conhecer os diferentes tipos de acidentes  na Escola, o 
seu socorro e a sua prevenção.  
Responsabilizar os intervenientes na prevenção de 
algumas doenças infecciosas na escola.  
Distinguir  entre as actividades de socorrista, enfermeiro 
e médico.  
 
Conteúdos da acção 
Introdução.  
1. Noção de Higiene, Segurança e Saúde. 
2. Estilos de vida saudáveis /comportamentos de risco. 
3. Tipos de Higiene /pessoal e colectiva. 
4. Prevenção de problemas  que afectam a escola  a 
família e criança /jovem. 
5. Tipos de acidente na Escola. 
6. Noção de Primeiros socorros; tarefas /qualidades  de 
um socorrista; como e quando  administrar os 1ºs 
Socorros; exemplos de primeiros socorros em diferentes 
tipos de acidentes.  

7. Prevenção de determinados acidentes na escola. 
Plano de Emergência da Escola. 
8. Responsabilização individual /colectiva na prevenção  
de acidentes na escola.  
9. Responsabilização individual e colectiva na 
prevenção de algumas doenças (Sida e Hepatite). 
 
Metodologias  
As sessões serão orientadas de acordo com os 
conhecimentos e experiência dos participantes. 
As metodologias serão diversificadas podendo  haver  
momentos de exposição teórica mas sendo sempre 
priveligiado a troca de experiências, o debate e a 
partilha  com exploração de situações o mais próximas 
possível do dia-a-dia do público-alvo. 
A discussão de problemas concretos dos participantes 
através de situações de dramatização em autoscopia 
será uma estratégia  a adoptar de modo a encontrarem-
se pistas para actuaçoes  aplicáveis em contexto real.  
 
Avaliação 
A avaliação terá um carácter contínuo, suportada por 
instrumentos diversificados. 
A classificação final da acção é quantitativa, 
expressando-se na escala de 0 a 20 valores e resulta 
de: Prova final - 70%, 14 valores; Participação - 20%, 4 
valores); Assiduidade - 10%, 2 valores (a atribuir apenas 
aos formandos que frequentaram a totalidade das horas 
de formação. 
Não será emitido certificado aos formandos que não 
obtiverem aproveitamento com classificação final inferior 
a 10 valores ou em que a participação não tenha 
correspondido ao mínimo de 80% do número total de 
horas de duração. 
 
 
Início das inscrições  - 22 de Abril, com entrega dos boletins 
de candidatura junto do Conselho Executivo das Escolas 
Associadas. 
 
Prazo-limite de inscrição  - 20 de Maio. 
 
Transferir boletim de candidatura  (a partir de 22 de Abril) 
http://www.cfaematosinhos.eu/boletimcandidatura.doc 
 
Selecção  - Os Agrupamentos/Escolas não agrupadas enviarão 
ao CFAE_Matosinhos os boletins de candidatura distribuídos 
pelas várias acções e turmas, de acordo com critérios definidos 
internamente.  
 
Organização das turmas  - Com base na procura, são depois 
constituídas as turmas, organizados os calendários-horários e 
definidos os locais de realização.  
 
Período de realização  - As várias acções decorrerão entre 21 
de Junho e 30 de Setembro. 


