
As inscrições são limitadas, devendo ser efetuadas até ao dia 08 de outubro de 2019
através do preenchimento da ficha de inscrição (disponibilizada em www.gaiasul.edu.pt,
no separador «Formação-Docentes») e seu envio (após ser assinada pela Direção) para o
email: cfapr@sapo.pt

(serão consideradas as prioridades definidas e, dentro destas, por data de chegada do email com a(s) inscrição(ões))

«Educação e Saúde - Ferramentas para
Professores e Educadores»

Local onde decorrem as sessões:
                                 Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves

Formadora: Enfª Anabela Sampaio

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

Duração:
      25 horas de formação

Creditação:
        25 horas de formação (Releva para os efeitos do artº 8º, para os efeitos do artº 9º
do RJFC (D.L. nº 22/2014) deverá ser considerado o disposto no nº 3 do artº 6º da Portaria nº 196-A/2010 )

Cronograma:

Inscrições:
1ª Prioridade - Docentes da Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves
2ª Prioridade - Educadores e Docentes de outros Agrupamentos e Escolas não agrupadas
                         associadas do CFAPR

1ª Sessão – 15 outubro 2019 das 17h às 20h; 

2ª Sessão – 22 outubro 2019 das 17h às 20h; 

3ª Sessão – 29 outubro 2019 das 17h às 20h; 

4ª Sessão – 05 novembro 2019 das 17h às 20h; 

5ª Sessão - 12 novembro 2019 das 17h às 20h; 

6ª Sessão – 19 novembro 2019 das 17h às 20h; 

7ª Sessão – 23 ou 30 novembro 2019 das 9h às 13h (a 

confirmar face à disponibilidade do INEM); 

8ª Sessão – 03 dezembro 2019 das 17h às 20h. 

 Conteúdos da ação de formação:
� A criança com alteração do seu processo de saúde.  
� Patologias mais frequentes da criança e Jovem facilitadoras de desequilíbrio em contexto 

escolar. 
� Rendimento Escolar comprometido pelo processo de saúde/Doença da criança. 
� Articulação entre família, escola e unidades de saúde. 
� Doenças de evicção Escolar.  
� Diabetes – definição. 

Tipos de diabetes (tipo I e tipo II). 
Tratamentos (medicação, alimentação, exercício). 

   Pesquisa de glicemia (demostração e treino). 
I  nsulinoterapia (administração e treino). 

Hiper e hipoglicemia - como atuar (treino de administração de glucagon). 
� Asma – Conceito, tratamento e controle. 
� Dificuldades de visão e compromisso do rendimento escolar. 

� Epilepsia - definição, tratamento (treino de administração de Stesolid).  
� Alergias e reações anafiláticas - definição, tratamento (treino de administração de Anapen).  
� Formação suporte básico de vida em colaboração com equipa certificada do INEM.  
� Caixa de 1ºs Socorros – Materiais e respetiva utilização (Novas Guidelines).  
� Saúde Oral/ Cáries dentárias e Cheques dentista.  
� Pediculose (piolhos e lêndeas) - Novos tratamentos e abordagens como gerir situação com 

pais/encarregados de Educação. 
� Situações de urgência e modo de atuação: Asfixia e hemorragias.  
� Alterações de comportamento, negligência parental, maus tratos e referenciação CPCJ em 

articulação com outras entidades no terreno (equipas de RSI e CAFAP - Segurança Social). 
� Discussão de “Estudos de Caso” para facilitar consolidação dos conteúdos.  

http://www.gaiasul.edu.pt,
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