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Programa de Formação

Biblioteca Municipal Ferreira de Castro

Saber fazer

Fazer saber

2º semestre 2018

Workshop “Primeiros Socorros 
Pediátricos”
Data: 24 de novembro
Horário: 09h00 > 13h00
Destinatários/as: Público em geral, 
pais/mães, educadores/as, professores/as e 
outros/as cuidadores/as
Inscrições: gratuitas

Inscrições na BMFC ou através do e-mail biblioteca@cm-oaz.pt
Inscrições limitadas e sujeitas a confirmação.



Workshop “Primeiros Socorros Pediátricos”

Data: 24 de novembro de 2018 (sábado) | 09h00 > 13h00

Local: Sala Polivalente - Biblioteca Municipal Ferreira de Castro

Destinatários/as: Público em geral, pais/mães, educadores/as, professores/as e outros/as cuidadores/as

Entidade Formadora: Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa

Carga horária: 4h

Conteúdos: Emergências Pediátricas: febre, convulsões, diarreia, vómitos, intoxicações, hemorragias, feridas, queimaduras, 
desmaio/perda de consciência, mala/kit de primeiros socorros;
Obstrução da via aérea na idade pediátrica: causas, sinais de desobstrução, sequência de atuação, algoritmo de 
desobstrução da via aérea, posição lateral de segurança (PLS);
Cadeia de sobrevivência Pediátrica e Suporte Básico de Vida Pediátrico (SBVP).

Objetivos: Dotar os/as participantes das competências necessárias para a identificação e desenvolvimento de técnicas de 
primeiros socorros que lhes permitam prestar cuidados, de forma eficaz,  em caso de acidentes com bebés e crianças, até à 
chegada dos meios de emergência.

Inscrições: Gratuitas e limitadas a 20 participantes (mín. 10), na BMFC ou através de biblioteca@cm-oaz.pt, até 21 de 
novembro. Sujeitas a confirmação pela BMFC.

Condições de participação:
1. A inscrição é considerada válida depois de preenchida a respetiva ficha e confirmada pela BMFC;
2. A frequência da iniciativa permite a obtenção de certificado de participação;
3. No final da iniciativa será solicitado o preenchimento do questionário de avaliação a cada participante.

Comprovativo de Inscrição* 

Nome: _______________________________________________________________________________________________ 

Data:  __________ / __________ / 2018

Rubrica:

* A preencher pela BMFC no ato da inscrição

No âmbito das atividades da BMFC são captadas imagens para uso único e exclusivo de promoção institucional deste equipamento 
nas diversas ferramentas de comunicação utilizadas pelo Município de Oliveira de Azeméis. Para o exercício dos direitos no âmbito da 
proteção de dados poderá ser contactado o/a Encarregado/a de Proteção de Dados do Município para epd@cm-oaz.pt.

Ficha de inscrição

Inscrição n.º ___________  

Nome: ________________________________________________________________________________________ 

Morada: _______________________________________________________________________________________

Código Postal: __________-________     Localidade: ___________________________________________________

Telefone: __________________________  /  __________________________

E-mail: ________________________________________________________________________________________

Idade: ________ anos     Habilitações: _______________________________________________________________

Aceito e autorizo, de forma explícita e informada, que os meus dados pessoais sejam objeto de tratamento nos moldes 
legalmente admissíveis.

Autorizo a recolha e a divulgação de imagens minhas e/ou do/a meu/minha educando/a, captadas no âmbito das atividades 
promovidas pela Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, sendo estas obtidas para uso único e exclusivo de promoção 
institucional deste equipamento nas diversas ferramentas de comunicação utilizadas pelo Município de Oliveira de Azeméis.

Autorizo o envio de informações inerentes às atividades e eventos da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro.

A preencher pela BMFC:

Rubrica: 

Data:  __________ / __________ / 2018 

Observações: ___________________________________________________________________________________ 


