Escola Superior de Educação João de Deus

Centro de Formação Contínua

registo n.º CCPFC/ENT-ES- CCPFC/ENT-ES-0699/16

FORMAÇÃO DE 2018 – Plano de Julho
FORMAÇÃO NÃO ESPECIALIZADA CERTIFICADA PELO CCPFC/ME
Noções elementares de primeiros socorros

Custo: 50 euros

Curso de formação

(15h presenciais – 0,6 cr. – Registo: CCPFC/ACC-100386/18)

OBJETIVOS: Agir numa situação de socorro de emergência; distinguir e aplicar
suporte básico de vida, socorros essenciais e não essenciais; acionar algum
mecanismo de segurança em caso de emergência de evacuação de vítimas para
locais adequados à prestação dos socorros necessários; intervir em situações de
socorro reconhecendo as limitações do socorrista; participar na construção de
simulacros e planos de intervenção nas escolas.
AVALIAÇÃO: Simulacros e simulações com materiais de primeiros socorros;
práticas com registos de observação.

Documentos Colaborativos, Inquéritos e Apresentações na Web
Oficina de formação

(12h presenciais + 12h não presenciais – 1 cr. – Registo: CCPFC/ACC86870/16)

Datas: 2, 3, 4 e 5 de julho
Das 9h30 às 13h
(+1h a determinar)
Local de realização:
ESE João de Deus
Av. Alvares Cabral, 69
1269-094 LISBOA

Custo: 50 euros

OBJETIVOS: Adquirir conceitos e utilizar ambientes virtuais de armazenamento;
partilhar em segurança conteúdos armazenados em ambientes virtuais e
remotos; criar e distribuir conteúdos digitais armazenados em ambientes virtuais
remotos; trabalhar em ambiente office partilhado (ex.: Google Docs/Gmail)

Datas: 9, 10, 11 e 12 de julho
Das 14h às 17h30
(+1h a determinar)

AVALIAÇÃO: A elaboração de documentos que relacionem os conteúdos da ação
com as suas necessidades profissionais. Elaboração de um relatório individual
sobre a formação.

Local de realização:
ESE João de Deus
Av. Alvares Cabral, 69
1269-094 LISBOA

Obrigatório estar presente em, pelo menos, dois terços das horas de formação presencial.

Pagamento de 50% do custo da formação no dia da 1.ª sessão; restante valor até ao ato de entrega do certificado.
Boletim de inscrição em http://www.joaodedeus.pt/foco ou http://goo.gl/forms/Fmlb9CqJkLZrmqs92
Outras informações: ese@escolasjoaodeus.pt ou Telefone: 213 968 154
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