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Modalidade / Horas 
Curso, 15 horas  
 
Público-alvo 
Psicólogos, Coordenadores Técnicos, Assistentes 
técnicos, Encarregado operacional, Assistente 
operacional. 
 
Formadores 
A indicar 
 
Calendários-horários / Local 
A indicar 
 
Razões justificativas da ação: Problema / 
Necessidade de formação identificados 
Os assistentes operacionais têm um papel fundamental, 
mas muitas vezes descurado, nas escolas. A relação 
que estabelecem com os alunos constitui um meio de 
resolução de problemas diversos (consumos, bullying, 
relacionamentos). Além disso, são elementos da 
comunidade escolar cujas tarefas se cruzam 
diariamente com o apoio a professores e o atendimento 
a encarregados de educação. Com efeito, as 
competências sócio-profissionais inerentes à prática 
profissional são de relevância extrema para a 
manutenção do bom ambiente escolar. Os 
conhecimentos e competências ao nível da saúde física 
e mental são fundamentais na ação destes profissionais.  
 
Objetivos 
- Aprofundar conhecimentos gerais de promoção e 
educação para a saúde. 
- Aprofundar conhecimentos sobre o desenvolvimento 
da criança e do jovem. 
- Aprofundar conhecimentos sobre áreas e 
problemáticas de saúde mental. 
- Desenvolver competências de relacionamento 
interpessoal e gestão de conflitos facilitadores da sua 
ação. 
- Adquirir competências de atuação em situações de 
primeiros socorros, evitando maiores danos à vitima, na 
chegada de assistência qualificada (quando necessário). 
- Identificar material básico utilizado na prestação de 
primeiros socorros. 
- Conhecer procedimentos básicos a adotar nos 
acidentes/incidentes que surjam. 
 
Conteúdos da ação 
1. Educação para a saúde. 
1.1. Conceito de educação para a saúde. 
1.2. Contextos, intervenientes, formas e objetivos da 
educação para a saúde. 
2. Desenvolvimento da criança e do jovem. 
2.1. Áreas e fases do desenvolvimento (físico, pessoal, 
social). 

2.2. Problemáticas associadas ao desenvolvimento 
(saúde física e mental). 
2.3. Competências básicas de promoção do 
desenvolvimento da criança e do jovem. 
3. Saúde Mental. 
3.1. Psicopatologia do desenvolvimento (perturbações 
de comportamento, relacionais, afetivas e de 
aprendizagem). 
3.2. Indisciplina, violência e bullying. 
3.3. Depressão e ansiedade (30 min.. 
3.4. Deficiência mental e outras dificuldades. 
3.5. Comportamentos desviantes (consumos, 
delinquência). 
4. Saúde Física. 
4.1. Primeiros Socorros - definição, objetivos e 
princípios gerais. 
4.2. Mala de primeiros socorros. 
4.3. Fraturas, Entorses, feridas, corpos estranhos, 
hemorragias, queimaduras, hipo e hiperglicemia. 
4.4. Importância da vacinação. 
5. Práticas de promoção e de educação para a saúde. 
5.1. Utilização de estratégias de comunicação e de 
relacionamento interpessoal. 
5.2. Resolução de situações-problema diversas. 
 
Metodologias 
Método expositivo (apresentação de conteúdos). 
Método ativo (atividades diversas de dinâmica de 
grupos para desenvolvimento de competências). Método 
interrogativo (aprofundamento de conteúdos). 
Simulação de situações. 
 
Avaliação 
A avaliação terá um carácter contínuo, suportada por 
instrumentos diversificados. Os formandos realizarão no 
final da ação uma prova de avaliação sumativa.  
A classificação final da ação é quantitativa, 
expressando-se de 0 a 20 valores, contemplando 
também a avaliação contínua decorrente da participação 
do formando ao longo da ação 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. 


